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MEMÒRIA 2009

Com cada any i en compliment del que disposa l’article 149 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aquesta Secretaria General ha redactat la memòria 
anual, que conté l’activitat municipal durant l’any 2009 i que a 
continuació es detalla.
 
Aquesta Secretaria General fa constar que malgrat els acords 
adoptats pel Consell Plenari de data 28 de novembre de 2008 i 
21 de desembre de 2009; durant l’exercici 2009 aquests acords 
no han estat consolidats i en conseqüència, la tasca realitzada pels 
diferents departaments municipals afectats ha estat inclosa en les 
àrees originàries.
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El Gabinet de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Tarragona està estructurat, 

fonamentalment, en quatre branques d’actuació:

- Agenda de l’alcalde.

- Gestió administrativa del gabinet. 

- Seguiment i coordinació de projectes transversals i estratègicament bàsics i atenció 

ciutadana d’ampli abast.

- Oficina de projectes

Atesa aquesta organització i considerant el que disposa l’article 149 del ROF, la 

gestió del gabinet durant l’any 2009 es pot resumir de la següent manera: 

• Agenda de l’alcalde 

El personal del gabinet ha preparat 1.225 visites, cites o reunions de l’alcalde al seu 

despatx o a altres dependències municipals. Això suposa: administrar les peticions 

rebudes i encabir-les a l’agenda, preparar la documentació necessària pel seu bon 

desenvolupament i, un cop desenvolupada la reunió, adoptar les mesures necessàries 

de seguiment i gestió per complir o fer complir els compromisos adoptats. 

S’han preparat 777 actes on hi ha assistit l’alcalde: inauguracions, conferències, 

viatges de promoció de la ciutat o de relacions institucionals, etc. Aquesta tasca 

suposa: organitzar l’agenda de l’alcalde en relació amb els actes diversos que 

organitzen les conselleries, les entitats ciutadanes i les institucions i preparar-

ne la corresponent documentació per a la tasca pròpia de l’alcalde en aquests 

esdeveniments.

S’han tramès 5.562 cartes de felicitació i rebuda a les famílies nouvingudes a la 

ciutat, els matrimonis i els naixements i pels principals esdeveniments personals i 

col·lectius de la ciutat i s’han tramès 800 cartes de condol a les famílies tarragonines 

que han perdut algun membre.

• Gestió administrativa del gabinet

Durant l’any 2009, el gabinet de l’alcaldia ha tramitat 99 expedients administratius 

que, bàsicament, es poden dividir en els següents grups:
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- Relacionats amb el pressupost municipal ..........................................................  3

- Convenis i relacions institucionals ..................................................................  19

- Premis, ajuts i subvencions ..............................................................................  8

- Organització gabinet, suport i informació diversa ..........................................  22

- Contractació menor d’obres, serveis i subministraments ..................................  14

- Seguiment i coordinació diversos temes .........................................................  28

- Cartipàs municipal i l’organització equip de govern .........................................  5

• Seguiment i coordinació de projectes transversals i estratègicament bàsics i atenció 

ciutadana d’ampli abast.

El gabinet de l’alcaldia ha col·laborat, coordinat o dinamitzat diversos projectes i 

actuacions municipals, entre els quals cal destacar els següents:

- Gestions en relació amb l’Institut de Sant Salvador

- Actuacions en relació amb El Corte Inglés

- Projectes que formen part del FEIL

- Actuacions en relació amb l’estació de RENFE

- Patrocinis i esponsorització privada

- Actuacions en relació amb la capitalitat i el nom de les infraestructures

- Gestions prèvies a la licitació del projecte Tarragona 2022

• Oficina de projectes

Nombre d’expedients iniciats ........................................................................  341

Propostes d’Acord Junta de Govern Local ..........................................................  6

Decrets  .......................................................................................................  126

Adjudicacions ................................................................................................  52

Aprovació de Factures  ...................................................................................  67

Informes Supervisió de Projectes  .....................................................................  38

Plecs tècnics  ....................................................................................................  8

Convenis  ........................................................................................................  4

Es detallen seguidament les principals actuacions dutes a terme :
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• Convenis 

- Conveni entre l’Ajuntament de Tarragona i Endesa Distribución elèctrica S.L.U., de 

cessió d’ús de terrenys per a la instal·lació d’una estació transformadora en l’àmbit 

del p.p.2 (E.T. Cèsar August).

- Conveni entre l’Ajuntament de Tarragona del projecte urbanístic del PP9 i 

TELEFÓNICA ESPAÑA SAU, en relació a les infrastructures canalitzades de 

telecomunicacions.

• Plecs tècnics 

- Plec de condicions tècniques del contracte de serveis consistent en els treballs de 

redacció del projecte executiu de restauració i recuperació de l’edifici de la Quinta 

de Sant Rafael i posterior direcció facultativa de les obres.

- Plec de condicions tècniques que haurà de regir l’adjudicació, mitjançant 

procediment negociat, sense publicitat, del contracte de servei consistent en la 

direcció de l’obra del projecte bàsic i d’execució de la piscina municipal de 

Torreforta, Riu Clar i Icomar.

- Plec de condicions tècniques del contracte de serveis consistent en els treballs de 

redacció del projecte executiu de la coberta mòbil de la piscina de Sant Salvador i 

posterior direcció facultativa de les obres.

- Plec tècnic per a l’adjudicació del contracte de serveis per al suport tècnic per a 

la redacció dels projectes executius CAPSA JOVE – TGN IMPULSA, “Nova seu 

CIGED”, “Façana verda, zona multimèdia i espai públic Tabacalera” (FEESL 2010).

• Supervisions de projectes

- Supervisió Projectes FEIL 2009.

- Projecte bàsic i d’execució de consolidació de les voltes del canó de l’Amfiteatre 

Romà de Tarragona.

- Projecte de moviments de terres de les parcel·les del Pla Parcial 9.

- Projecte de Restauració de la Muralla de Tarragona-3ª Fase-Tram de l’Hort de 

l’Arquebisbe.

- Projecte de remodelació integral de la zona verda del carrer Riu Algars de Camp Clar.

- Projecte de la II Fase d’imlpantació de contenidors soterrats.

- Projecte vestidors de la Unió esportiva de la Granja.

- Modificació-ampliació del projecte bàsic i d’execució de l’adequació dels locals de 

l’edifici de cotxeres i local socials al Barri de La Granja, ubicat al carrer Sant Benilde.
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- Projecte de reforma i redistribució de l’edifici situat a la Plaça Imperial núm.1

- Projecte de pavimentació i serveis del carrer Jaume I.

- Projecte de condicionament de la Llar de jubilats de Camp Clar.

- Projecte de pavimentació i serveis del carrer de l’Alguer.

• Supervisions d’obres

- Teatre Tarragona

- Restauració del Pont del Diable

- Control i seguiment de les obres incloses en el Fons Estatal d’Inversió Local 2009

- Voltes de l’Amfiteatre

- Escales mecàniques del Palau de Congressos

• Direccions d’obra

- Jardins Amfiteatre

- Ascensor Centre Cívic Bonavista

 - Adaptació dels accessos a l’estadi municipal de la Budallera

• Avantprojectes

- ESPAI TABACALERA.

- CIGED: Centre de la Imatge de Gestió Electrònica de Documents

- Capsa Jove: Nova seu de TGN impulsa/Joventut/AMT

- Reestudi de la Platja Llarga

- Pas soterrat de la Plaça dels Carros

- Proposta per a la Peatonalització de carrers del Serrallo

- Tram-Camp: proposta de desplegament

- Transformació de la nau de l’EMT per a la futura seu de Tarragona-Impulsa

- Remodelació del Parc Arrabassada

- Traçat carril bici: proposta de traçats

- Estudi ubicació Quioscs-Bar al Parc del Francolí i Parc de l’Amfiteatre

- Proposta de millora de l’Estació de Renfe
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Des de Comunicació i Premsa s’ha realitzat durant l’any 2009 els treballs següents:

La funció del Gabinet de Premsa és la d’informar de les activitats municipals els 

mitjans de comunicació i gestionar les relacions amb els professionals d’aquests 

mitjans. 

Les tasques que es realitzen són les següents:

- Elaborar i difondre notes de premsa de les actuacions de l’Ajuntament, empreses 

municipals i patronats

- Preparar i convocar rodes de premsa

- Atendre les sol·licituds d’informació plantejades pels mitjans de comunicació

- Fer ressenya de l’agenda de l’alcalde

- Coordinar entrevistes entre periodistes i regidors

- Incorporar les notes de premsa a l’apartat notícies del web municipal (www.

tarragona.cat)

- Gestionar les relacions amb els mitjans de comunicació

Notes de premsa i rodes de premsa

Durant el 2009 es van redactar 1.189 notes de premsa, que es van trametre a tots 

els mitjans de comunicació presents a la nostra ciutat. Aquestes informacions s’han 

correspost amb les temàtiques següents: 

 

CONSELLERIES / TEMÀTICA NOTES I DOSSIERS PREMSA 

Agenda diària de l’alcalde .......................................................................130 

Alcalde......................................................................................................59 

Comunicació, Participació i Societat de la Informació ...................................94 

Cultura – Pla integral Part Alta ..................................................................105 

Joventut, Festes, Cooperació i Centres Cívics ..............................................134 

Empreses, Formació i Consum. AM  ............................................................45 

Ensenyament – IMET – Pla integral Campclar .............................................. 70 

Espais públics ..............................................................................................8 

Esports – PME ............................................................................................57 

Gestió Econòmica i Pressupostària ...............................................................23 

Patrimoni, Política Lingüística i Candidatura Tarragona 2016 ........................74 

Promoció Econòmica – PMT – ESPIMSA .......................................................68 

Relacions Ciutadanes .................................................................................28 
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Seguretat Ciutadana i Mobilitat – Guàrdia Urbana – EMT ...........................137 

Serveis a la Persona – IMSS – SMHAUSA ....................................................55 

Sostenibilitat, Medi Ambient i Salut ............................................................. 74 

Territori .................................................................................................... 30 

TOTAL ..................................................................................................1.189 

CONSELLERIES / TEMÀTICA     RODES PREMSA

Alcalde......................................................................................................29

Comunicació, Participació i Societat de la Informació .................................. 18

Cultura ..................................................................................................... 20 

Joventut, Festes, Cooperació i Centres Cívics ............................................... 14

Empreses, Formació i Consum – AM ............................................................. 8

Ensenyament – IMET .................................................................................... 8

Espais públics ..............................................................................................5

Esports – PME ............................................................................................26

Gestió Econòmica i Pressupostària ................................................................ 5

Patrimoni, Política Lingüística, Tarragona 2016 ........................................... 29

Promoció Econòmica – PMT- ESPIMSA ........................................................ 35

Relacions Ciutadanes .................................................................................. 8

Seguretat Ciutadana i Mobilitat – EMT ........................................................ 20

Serveis a la Persona ...................................................................................16

Sostenibilitat, Medi Ambient i Salut ............................................................. 18 

Territori ...................................................................................................... 5

Junta de Govern Local ............................................................................... 40

Pla integral de Campclar ............................................................................. 4

Pla integral de la Part Alta ........................................................................... 5

TOTAL .................................................................................................... 313

També s’han tramès els ordres del dia dels 14 plenaris i de les 46 juntes de govern 

local a tots els mitjans i se’ls hi ha lliurat el contingut de totes les mocions presentades 

per a la seva discussió.

Web municipal

El web municipal és un mitjà important al servei dels mitjans i de la ciutadania; en 

aquest sentit, es van incorporar 303 notes de premsa a l’apartat notícies del web.
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Mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació als quals es transmet la informació que genera el Gabinet 

de Premsa són els següents:

Diaris

- Diari de Tarragona

- El Punt

Corresponsalies

- El Mundo 

- El País

- El Periódico

- Europa Press

- Efe

- Agència Catalana de Notícies

- Agència Lusa

- La Vanguardia

Gratuïts

- Més Tarragona

- Tarragona Municipal (BIM)

- Mundo Oferta

- Tarragona Go

- Noticiari Costa Daurada

Emissores de ràdio

- Catalunya Ràdio

- Tarragona Ràdio

- Ser Tarragona

- RNE a Tarragona

- COPE Tarragona

- Onda Rambla. Punto Radio

- Onda Cero 

- Ràdio Sant Pere i Sant Pau

- ComRàdio
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Televisions

- TVE a Tarragona

- TV3

- Canal Català

- TAC12

- Reus TV

Diaris digitals

- www.20minutos.es

- www.setmanaridirecta.info

- www.lamalla.cat 

- www.reusdigital.cat

- www.tottarragona digital

- www.tarragona21.cat

- www.delcamp.cat

- www.tinetdigital.cat

Altres publicacions

- Indicador de Economia

- Editur

- Empresa al Dia
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L’entitat descentralitzada de la Canonja ha realitzat durant l’any 2009 els treballs 

següents:
• Sessions ordinàries celebrades ...........................................................................  6
• Sessions extraordinàries celebrades ....................................................................  2
• Resolucions adoptades per l’Alcaldia ..............................................................  986
• Manaments de pagament lliurats ..................................................................  1999
• Manaments de pagament no pressupostaris ....................................................  191
• Manaments d’ingrés lliurats ...........................................................................  461
• Manaments d’ingrés no pressupostaris ............................................................  575
• Tramitació llicències obres menors ....................................................................  79
• Tramitació llicències obres majors ......................................................................  8
• Tramitació llicències obertura d’establiments .....................................................  13
• Defuncions tramitades .....................................................................................  26
• Tramitació llicències obres cementiri .................................................................  20
• Concessió nínxols cementiri municipal ................................................................  6
• Expedient canvi titularitat nínxols ........................................................................  7
• Incineracions tramitades ....................................................................................  2
• Registre entrada documents .........................................................................  2243
• Registre sortida documents ...........................................................................  1413
• Certificats estadística expedits ..........................................................................  97
• Certificats urbanístics expedits ..........................................................................  17
• Informes d’estadística ..................................................................................  1057
• Expedients modificació crèdits tramitats ..............................................................  6
• Expedients concessió de guals ..........................................................................  16
• Expedients baixa de guals .................................................................................  1
• Canvis de nom guals .........................................................................................  6
• Taxes (ocupació via pública, etc.) ...................................................................  152
• Taxes (obertura rasa) ......................................................................................  24
• Utilització poliesportiu (equips) .....................................................................  3685
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Des del Gabinet de Disseny Gràfic i Autoedició s’han realitzat durant l’any 2009 els 

treballs següents:

• Disseny i maquetació de publicacions en suport paper

Butlletí Tarragona Municipal: Del núm. 274 al 277, format antic i del núm. 278 al 

281, nou format (adaptació del butlletí al nou format: 265 x 325) 

Comunicació interna L’@juntament: Del núm. 36 al núm. 40

• Publicacions:

Memòria de la Secretaria General 2008 (408 pàg.)

Ordenances fiscals i de preus públics (266 pàg.)

Pressupost municipal de l’Ajuntament de Tarragona (360 pàg.)

1r núm. de la revista de les llars d’infants: Som Escola: la Veu dels Xumets

• Dossiers:

58 per a diferents conselleries, patronats i organismes autònoms

• Invitacions d’actes institucionals:

105 models per a diferents conselleries, patronats i organismes autònoms

• Díptics i tríptics:

33 models, per difondre activitats de diferents conselleries, patronats i organismes 

autònoms

• Anuncis a la premsa local:

12 models, de diferents mides i formats

• Cartells:

Cartells exposicions “Centre Cultural El Pallol” a l’Antiga Audiència 2009; cartells i 

octaus, del gener al desembre; cartells exposicions al Pati del Rei Jaume I 2009; 11 

cartells, del gener al novembre; cartells cine-club filmoteca Andrés de Andrés; altres 

cartells: 73 models
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• Papereria interna en general de diversos departaments:

Targetes: 22 consellers - 37 funcionaris - 29 corporatives 

Invitacions: 9 models

Carnets: 10 models

107 models de cartes fulls DIN A4

• Diplomes:

54 models, de diferents mides i formats

• Convenis:

6 models: Ajuntament - Generalitat: Parc Tecnològic; Ajuntament; Ajuntament – 

conveni Dones en Xarxa; conveni Ajuntament i Pensionistes: telecentres; conveni 

Ajuntament i Arquitectes; Manifest en defensa de Tarragona; conveni Generalitat i 

Ajuntament: Salut Escolar.

• Power point:

Presentació Síndic de Greuges, presentació antena Cala Romana, Agenda XXI

• Senyalitzacions: 

Vinils accés IMET, OME i consergeria; rètols SMO i telecentres; rètol despatx 

Assessor d’Estratègies de Ciutat; rètols oficina Síndic; placa horari Teatre 

Metropol; rètols façana IMET; rètols aules de música; rètols i vinils per a les noves 

dependències de l’OMAC de Sant Pere i Sant Pau; vinils d’Intervenció; rètols llars 

d’infants; rètols despatx Polítiques d’Igualtat; rètol Gabinet de Premsa; disseny 

plaques pàrquings de dissuasió; rètols llars de jubilats; placa telecentres als centres 

cívics; rètol de senyalització punt d’informació Europe Direct; cartells de situació pels 

barris de Llevant; senyalització papereres per mocadors edifici Rambla Nova 

• Plòters – rollers – plafons: 

Plafó DO Tarragona 09; plafó exposició Antiga Audiència: dues visions de l’Índia, 

pancarta mostra escultòrica Setmana Santa, plafons Juny Festiu; plafó Dia Internet, 

plafó Ciberàgora 09, plafó treballs al barri de Campclar; plafó d’obres al portal 

del Roser; plafó d’obres al portal de Sant Antoni; plafó nit 10 i 11 de setembre; 

plafó exposició FIL; plafons MHT; cartell itinerant creació d’empreses; pannell 
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Conselleria d’Esports; plafó d’obres del projecte de pavimentació c. Mas d’en 

Potau; plafó jornades de treball del Consell Municipal de Gent Gran; roller ciutat 

educadora; roller Dia d’Internet; roller Ciberàgora 09; roller Consell d’Infants; roller 

exposició FIL; roller campanya recollida orgànica; roller jornades sobre creativitat i 

participació; roller promoció telecentres; roller TarracoWiki. 

• Vestuari: 

Equipament SMO; aplicació del logotip de l’IMET al vestuari escolar; aplicació 

imatge corporativa al vestuari dels Serveis Tècnics de Parcs i Jardins; equipament 

Brigada; equipament Brigada d’Intervenció Ràpida; uniformes Cultura; samarreta 

educadors ambientals; disseny samarreta d’Esports

• Segells: 

159 models per a diversos departaments

• Documents interactius:

Flash agenda cultural (de gener a juny), diversos flash d’accés a butlletins anteriors, 

flash situació i informació d’actuacions FIL al plànol del terme municipal, flash 

situació i informació d’actuacions pressupostades pel 2009 al plànol del terme 

municipal, flash situació i informació d’actuacions de la Brigada d’Intervenció Ràpida 

des de la seva creació al plànol del terme municipal, canvis al flash del cartipàs 

municipal, flash per a la distribució de la Memòria 2008 en CD

• Retolació de vehicles

Retolació de la flota de la Brigada d’Intervenció Ràpida, propostes de retolació de 

diversos vehicles municipals

S’ha portat a terme una tasca diària de supervisió de treballs d’empreses externes per 

controlar l’aplicació correcta de la nova imatge corporativa del consistori.

• Web

Durant el període del gener al juliol es va assumir, com els anys anteriors, la 

introducció i maquetació dels continguts, com ara: actualització de les dades de 

l’OME; inserció de les ordenances fiscals; publicació de convocatòries de personal; 
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actualització espai del Senat: addició de vídeo i àudio; introducció de la Temporada 

d’Hivern del Teatre Metropol; apartat per efectuar inscripcions als cursos dels centres 

cívics; butlletí InfoComerç 2 i 3; publicació del pressupost general 2009; publicació 

del calendari del contribuent; apartat per efectuar inscripcions a la Jornada PEC; 

nou apartat Tarragona Impulsa, amb inscripcions a les diferents activitats; disseny i 

maquetació de la TarracoWiki.

Paral·lelament, es va coordinar el projecte de renovació del portal web, que va ser 

presentat el 28 de juliol.

Amb el nou web, s’han assumit les tasques següents:
• Entrevistes als interlocutors, per conèixer les seves necessitats quant al web
• Enquesta ciutadana sobre el nou web
• Creació de subdominis per a les conselleries (per exemple, http://patrimoni.

tarragona.cat )
• Creació dels butlletins electrònics: Tarragona Municipal; Públics; Educació; 

T-Impulsa; Europe Direct
• Creació i supervisió de formularis
• Creació de bànners
• Introducció del programa de Sant Magí
• Introducció d’informacions de les deixalleries municipals
• Migració de diversos webs d’ensenyament a l’hostatge municipal
• Inscripcions a les Jornades d’Innovació i Creativitat en Participació

L’any 2009 el web ha rebut un total de 472.931 visites, 39.410 de mitjana mensual 

i 1.296 de mitjana diària. En comparació amb les 396.783 visites de l’any anterior, 

s’ha experimentat un creixement del 19%.

Com ja es feia els altres anys, s’ha assumit la creació del web de Santa Tecla, 

que enguany ha registrat 92.607 visites, que davant les 51.605 de l’any anterior, 

suposa un 79% de creixement.

• Intranet

Es va coordinar el projecte de la nova Intranet, que va ser presentada el 25 de febrer. 

Després del llançament, s’ha donat formació i suport a la xarxa d’interlocutors en les 

diferents necessitats que els sorgeixen, com:
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• Creació de l’apartat del Servei de Política Lingüística
• Creació de l’apartat d’informació sindical
• Pla director de participació
• Creació d’un grup de treball per als cursos realitzats pel Servei de Política 

LingüísticaLingüística
• Formulari de peticions de Comunicació

Des de la seva posada en marxa, ha rebut un total de 286.230 visites.

VOLUM D’IMPRESSIONS I FEINES D’AUTOEDICIÓ ANY 2009 

MES IMPRESSIONS FOTOCÒPIES ENQUADERNACIONS NÚM. EXEMPLARS

GENER 47.908 23.651 261 71.820

FEBRER 70.723 12.442 107 83.272

MARÇ 59.375 17.571 155 77.101

ABRIL 62.784 34.979 420 98.183

MAIG 75.351 17.127 124 92.602

JUNY 65.422 22.079 132 87.633

JULIOL 46.444 11.982 237 58.663

AGOST 19.973 12.271  55 32.299

SETEMBRE 61.248 41.027 541 102.816

OCTUBRE 32.163  8.196 210 40.569

NOVEMBRE 32.628 23.125 175 55.928

DESEMBRE 37.011  9.593  42 46.646

TOTAL  611.030  234.043  2.459  847.532
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La Guàrdia Urbana ha realitzat durant l’any 2009 els treballs següents:

RECURSOS HUMANS:

- Escala Superior

Intendent major .............................................................................................. 01

Intendent major (Àrea de Mobilitat) ................................................................. 01

Intendent major (interí) ................................................................................... 01

- Escala Executiva

Inspector ......................................................................................................... 00

- Escala Intermèdia 

Sotsinspectors ................................................................................................. 04

Sotsinspector (Àrea de Mobilitat) ...................................................................... 01

Sergents ......................................................................................................... 04

- Escala Bàsica

Caporals ....................................................................................................... 26

Caporal (Àrea de Mobilitat) .............................................................................. 1

Agents ......................................................................................................... 182

Agents (en comissió diferents departaments Ajuntament) ................................... 08

TOTAL ......................................................................................................... 229 

(ràtio: 1,6 policies per cada 1.000 habitants)

Personal administratiu (no plantilla GU) ............................................................ 09 

Vigilants (guarda passeig) ............................................................................... 01

TOTAL ............................................................................................................ 10

RECURSOS MATERIALS (vehicles):

Cotxes patrulla .................................................................................................. 23 

Motocicletes ...................................................................................................... 26

Furgonetes ........................................................................................................ 03 

TOTAL .............................................................................................................. 52

DIVISIÓ DE TRÀNSIT

TOTAL D’ACCIDENTS REGISTRATS

Accidents de trànsit només amb danys materials . (72,28%) ............................... 884

Accidents amb ferits lleus  ................................. (26,41%). ............................... 323
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Accidents amb ferits greus ................................... (1,23%) ................................. 15

Accidents amb morts ........................................... (0,08%) ................................... 1

TOTAL ......................................................................................................... 1.223

DENÚNCIES PER INFRACCIONS A LA NORMATIVA DE TRÀNSIT
Amb butlletí municipal ....................................... (82,27%) .......................... 33.208
Amb PDA ......................................................... (14,03%) ............................ 5.663
Amb butlletí del Servei Català de Trànsit ............... (3,41%) ............................ 1.375
Amb butlletí municipal (voluntàries) ...................... (0,27%) ............................... 111
Altres ................................................................. (0,02%) ................................. 10
TOTAL ....................................................................................................... 40.367

ACTUACIONS REALITZADES PEL SERVEI DE GRUA
Vehicles retirats per infracció ........................................................................9.039 
Traslladats per causes diverses  ........................................................................311 
TOTAL .........................................................................................................9.350 

CAMPANYES PREVENTIVES DE SEGURETAT VIÀRIA
PROVES D’ALCOHOLÈMIA I DROGUES (TOT L’ANY)
Proves efectuades ..........................................................................................3.098
Proves positives totals .......................................................................................586
% de proves positives sobre el total .............................................................. 18,92% 
Proves positives administratives .........................................................................434
% de proves positives administratives ........................................................... 14,01% 
Proves positives penals (diligències) ...................................................................152
% de proves positives penals ......................................................................... 4,91%

CONTROL DE VELOCITAT AMB VEHICLE RADAR (TOT L’ANY)
Vehicles controlats .......................................................................................70.267
Denúncies per excés de velocitat.....................................................................2.803
% de vehicles denunciats sobre el total .........................................................  2,99 %  

CONTROL CINTURÓ DE SEGURETAT I DISPOSITIUS DE RETENCIÓ INFANTIL (FEBRER)
Vehicles inspeccionats ...................................................................................1.723

Denúncies per irregularitats diverses ..................................................................107
 % de vehicles denunciats sobre el total .......................................................... 6,21% 
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CONTROL MOTOCICLETES I CICLOMOTORS (JUNY)

Vehicles inspeccionats ......................................................................................634

Denúncies per irregularitats diverses ....................................................................47

% de vehicles denunciats sobre el total ........................................................... 7,41% 

TRANSPORT ESCOLAR CURS 2009-2010 (OCTUBRE)

Inspeccions del transport escolar .........................................................................22

Denúncies per irregularitats diverses ....................................................................21 

CAMPANYA DE TELEFONIA MÒBIL (NOVEMBRE)

Vehicles inspeccionats ......................................................................................323

Denúncies per irregularitats diverses ....................................................................23

% de vehicles denunciats sobre el total .......................................................... 7,12 % 

DIVISIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA

REQUERIMENTS AL 092

Requeriments Seguretat Ciutadana ................................(46,04%) ...................6.697  

Requeriments assistencials .............................................(33,49%) ...................4.871 

Requeriments del trànsit ................................................(20,47%) ...................2.977 

TOTAL ........................................................................................................14.545

DENÚNCIES ORDENANCES MUNICIPALS

Alteracions de l’ordre públic i d’altres ............................(54,13%) ...................2.784

Expedients tinença/consum de drogues .........................(38,95%) ...................2.003

Expedients tinença/ús d’armes ........................................(7,12%) ......................366 

TOTAL ..........................................................................................................5.143

OFICINA DE RECEPCIÓ DE DENÚNCIES (ORD)

Total atestats .................................................................................................3.981 

Total denúncies .............................................................................................2.612 

Total judicis ràpids/judicis faltes ........................................................................865

Total detinguts ..................................................................................................620

Total tríptics .....................................................................................................359
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UNITAT D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA (UAV)

Total de seguiments ..........................................................................................190 

Total de diligències ...........................................................................................129 

Total casos violència de gènere ...........................................................................97

Total casos violència domèstica ...........................................................................43

Total altres casos ................................................................................................50

UNITAT DE DELINQÜÈNCIA URBANA (UDU)

Expedients oberts .............................................................................................182 

Expedients tancats ............................................................................................129 

Expedients tramitació .........................................................................................50

Actes d’intervenció de gènere .............................................................................70

Detinguts ...........................................................................................................39

Dispositius .........................................................................................................35

Altres diligències ................................................................................................41

Denúncies tinença/consum de drogues ..............................................................438

Denúncies tinença/ús d’armes .............................................................................65

Denúncies consum begudes alcohòliques via pública ..........................................176

Denúncies exercir mendicitat .............................................................................148

Denúncies alteració de l’ordre .............................................................................78

Denúncies resta OM .........................................................................................117

Denúncies per venda ambulant ...........................................................................63

Denúncies per publicitat via pública .....................................................................42

Denúncies per anar en monopatí .........................................................................43

RESUM DILIGÈNCIES/DETINGUTS

MOTIU DILIGÈNCIES DETINGUTS

Amenaces ..................................................................... 96 .............................. 20

Agressió sexual ............................................................ 121 .............................. 14

Contra l’ordre públic ...................................................... 64 .............................. 55

Contra la propietat industrial .......................................... 17 .............................. 11

Contra la salut pública .................................................... 19 .............................. 18

Recerca i detenció .......................................................... 42 .............................. 42

Danys ......................................................................... 321 .............................. 24

Estafa ............................................................................ 43 ................................ 7
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Furts ............................................................................ 985 .............................. 55

Lesions ........................................................................ 176 .............................. 47

Trencament de condemna ............................................... 55 .............................. 43

Robatori amb força ...................................................... 246 .............................. 42

Robatori interior de vehicle ........................................... 259 .............................. 26

Robatori amb violència i intimidació ................................ 98 .............................. 41

Robatori / furt d’ús de vehicles ........................................ 92 .............................. 14

Recuperació vehicle sostret .............................................. 80 ................................ 2

Violència domèstica ....................................................... 22 .............................. 17

Violència gènere ............................................................ 99 .............................. 87

Usurpació d’immobles .................................................... 11 ................................ 0

Simulació de delicte ......................................................... 2 ................................ 1

Contra la seguretat vial ................................................. 418 .............................. 18

Menors desemparats ...................................................... 19 ................................ 0

Esbrinament domicili .................................................... 168 ................................ 0

Receptació ....................................................................... 1 ................................ 0

Pèrdua d’objectes ......................................................... 365 ................................ 0

Contra les relacions familiars ............................................ 9 ................................ 0

Informatives ................................................................... 35 ................................ 0

Altres motius .................................................................. 21 ................................ 8

Diferencial ....................................................................... 7 .............................. 28

TOTAL ....................................................................... 3981 ............................ 620

RESUM DETINGUTS PER TIPOLOGIA

Delictes contra el Patrimoni ....................................(32,90%) ............................ 204  

Delictes contra les Persones ....................................(28,23%) ............................ 175   

(Violència de gènere/domèstica) ............................(16,77%) ............................ 104

Ordres judicials/trencaments .................................(13,71%) .............................. 85

Delictes contra l’ordre públic ....................................(8,87%) .............................. 55

Delictes contra la salut pública .................................(2,90%) .............................. 18

Delictes contra la seguretat vial ................................(2,90%) .............................. 18

Delictes contra la propietat intel·lectual/industrial ......(1,77%) .............................. 11

Altres delictes ..........................................................(8,71%) .............................. 54

TOTAL ............................................................................................................ 620
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DIVISIÓ DE PROXIMITAT I ATENCIÓ CIUTADANA

SALA DE COORDINACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA (SCAC)

TRUCADES REBUDES A LA SCAC

Trucades gener ................................................................... (8,47%) ............ 10.964 

Trucades febrer ................................................................... (6,91%) .............. 8.940

Trucades març .................................................................... (7,93%) ............ 10.263

Trucades abril ..................................................................... (8,50%) ............ 10.995

Trucades maig .................................................................... (8,95%) ............ 11.585

Trucades juny ..................................................................... (9,45%) ............ 12.226

Trucades juliol ..................................................................... (8,95%) ............ 11.582

Trucades agost .................................................................... (8,31%) ............ 10.750

Trucades setembre ............................................................... (9,08%) ............ 11.750

Trucades octubre ................................................................. (8,33%) ............ 10.782

Trucades novembre ............................................................. (7,36%) .............. 9.518

Trucades desembre ............................................................. (7,76%) ............ 10.037

TOTAL ......................................................................................................  129.392

TRUCADES REBUDES A LA SCAC PER CADA 1.000 HABITANTS

Trucades gener .............................................................................................76,67  

Trucades febrer .............................................................................................62,51 

Trucades març ..............................................................................................71,77

Trucades abril ....................................................................................................77

Trucades maig ..............................................................................................81,58

Trucades juny .................................................................................................85,4

Trucades juliol ....................................................................................................81

Trucades agost ................................................................................................75,2

Trucades setembre ...........................................................................................82,2

Trucades octubre .............................................................................................75,5

Trucades novembre .......................................................................................66,65

Trucades desembre .......................................................................................70,29 

TOTAL MITJANA ................................................................................................75
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UNITAT DE PROXIMITAT (UP)

PATRULLATGE A PEU DE LA UP

Barris Ponent ........................................................................................1.868 hores

Ciutat ...................................................................................................1.600 hores

Nord/Llevant ........................................................................................1.552 hores

La Canonja ..............................................................................................582 hores

Polígons ..................................................................................................116 hores

TOTAL ........................................................................................................5.718 h

NOMBRE DE CONTACTES/VISITES REALITZADES PER LA UP

Barris Ponent .............................................................. (31%) ............................529

Ciutat ......................................................................... (29%) ............................496

Nord/Llevant .............................................................. (15%) ............................260

Campanya col·lectius .................................................. (14%) ............................240

La Canonja ................................................................. (12%) ............................201 

TOTAL ...........................................................................................................1.726

UNITAT DE MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES (UMIRC)

TIPOLOGIA, CASOS ATESOS I PERCENTATGE DE RESOLUCIÓ 

Molèsties per sorolls .......................................................122 ........................... 52%

Molèsties entre veïns .......................................................108 ........................... 47% 

Molèsties gossos/altres animals .........................................80 ........................... 57%

Molèsties via pública ........................................................51 ........................... 49%

Molèsties per obres ..........................................................15 ........................... 93%

TOTAL ...........................................................................376 ........................... 52%

ZONES, CASOS ATESOS/RESOLTS I PERCENTATGE RESOLUCIÓ

Ciutat zona mar .......................................................106/56 ........................... 53%

Ciutat Part Alta ........................................................100/57 ........................... 57%

SPSP .........................................................................33/18 ........................... 55%

Sant Salvador ............................................................26/10 ........................... 38%

Torreforta ..................................................................25/12 ........................... 48%

Bonavista ...................................................................21/12 ........................... 57%

Campclar ....................................................................16/8 ........................... 50%

Boscos .........................................................................11/2 ........................... 18%
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La Granja ......................................................................9/5 ........................... 56%

La Canonja ....................................................................8/7 ........................... 88%

La Móra ........................................................................6/4 ........................... 67%

La Floresta .....................................................................4/0 ............................. 0%

Parc de Riu Clar .............................................................2/1 ........................... 50%

Cala Romana .................................................................1/1 ......................... 100%

Monnars ........................................................................0/0 ......................... 100%

Riu Clar .........................................................................0/0 ......................... 100%

TOTAL ...................................................................376/196 ........................... 52%

PERCENTATGE TOTAL DE RESOLUCIÓ UMIRC

Casos resolts ..................................................................196 ........................... 52%

Casos pendents ..............................................................180 ........................... 48%

TOTAL ...........................................................................376 ......................... 100%

UNITAT DE POLICIA ADMINISTRATIVA (UPA)

INSPECCIONS DE LA UPA

Inspecció d’establiments ..................................................353 ........................... 66%

 (Inspecció establiments d’oci) .........................................256 ........................... 48%

 (Inspecció altres establiments) ...........................................97 ........................... 18%

Inspecció d’obres ...........................................................139 ........................... 26%

Inspeccions fires ...............................................................24 ............................. 5%

Inspeccions conjuntes Dept. Salut Pública ...........................10 ............................. 2%

Inspeccions pirotècnica .....................................................07 ............................. 1% 

TOTAL ...........................................................................533 ......................... 100%

ACTIVITAT DE LA UPA PER TIPOLOGIA

Intervenció de gènere (venda ambulant) ...........................400 ........................... 43%

Notificacions ..................................................................161 ........................... 17%

Ocupacions indegudes via pública ..................................124 ........................... 13%

Informes i/o serveis diversos ...........................................107 ........................... 12%

Infraccions horari de tancament ........................................70 ............................. 8%

Cessament d’activitats establiments ....................................40 ............................. 4%

Mesurament de sorolls ......................................................11 ............................. 1%

Desprecintament establiments ............................................10 ............................. 1%
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UNITAT DE RELACIONS, COMUNICACIÓ I IMATGE (URCI)

PROGRAMA D’EDUCACIÓ VIÀRIA: CURS 2008/09

CENTRES DE PRIMÀRIA: El Carme; Joan Roig; Joan XXIII; La Salle; La Salle Torreforta; 

Lestonnac-L’Ensenyança; Mare de Déu del Carme; Mare Nostrum; Sagrat Cor de 

Jesús; Sant Domènec de Guzman; Sant Pau Apòstol; Santa Teresa de Jesús; CEIP 

Bonavista; CEIP Campclar; CEIP Cèsar August; CEIP de Pràctiques; CEIP Gual i Villalbí; 

CEIP La Canonja; CEIP La Floresta; CEIP Marcel·lí Domingo; CEIP Mare de Déu del 

Miracle; CEIP Mare de Déu dels Àngels; CEIP Mediterrani; CEIP Pau Delclòs; CEIP Pax; 

CEIP Riu Clar; CEIP Saavedra; CEIP Sant Pere i Sant Pau; CEIP Sant Salvador; CEIP 

Serrallo. TOTAL 8.650 assistències

CENTRES DE SECUNDÀRIA (ESO): IES Martí Franquès; IES Campclar; IES Collblanc; 

IES Pons d’Icart; IES Sant Pere i Sant Pau; IES Torreforta; IES-SEP Vidal i Barraquer; 

Sant Salvador; Lestonnac-L’Ensenyança; Sant Pau; Santa Teresa de Jesús; Mare 

Nostrum; Joan Roig; El Carme; Sant Domènec de Guzman; Mare de Deu del Carme; 

Sagrat Cor; La Salle; Joan XXIII; La Salle Torreforta. TOTAL 3.300 assistències

DIVISIÓ TÈCNICA D’ORGANITZACIÓ

ACTES ASSISTENTS

II Fira d’Educació Vial ................................................................................. 15.100

Parc Infantil de Nadal 2009/10 ....................................................................  5.788

Exposició mitjans .........................................................................................  3.500

Exposició unitats carpa .................................................................................  3.000

Volta ciclista Espanya ......................................................................................  700

Setmana Mobilitat ...........................................................................................  400

Xerrades perills Internet ...................................................................................  295

Setmana Cultural- xerrada ed. vial ...................................................................  200

Control trans. escolar ........................................................................................  95

Especial periodistes ...........................................................................................  75

Classe educació especial - ESTELA .....................................................................  40

Acollida nens sahrauís .......................................................................................  35
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FORMACIÓ AGENTS

CURS ORGANITZADOR NÚM. AGENTS

Defensa personal .............................................................GUT .................... 139
Actualització monitor defensa policial F. MADRILEÑA ...........  2
Elaboració de documents ................................................. SAM .............  2 (adm.)
Educació viària I ..............................................................ISPC .......................  1
Anglès .............................................................................GUT .......................  8
Gestió del temps i prevenció de l’estrès SAM .........................  1
Arxiu de fotografia multimèdia ....................................Aj. TGN .......................  2
Power point .................................................................... SAM .............  1 (adm.)
Educació viària I ..............................................................ISPC .......................  1
Policia administrativa ................................................. PL REUS .......................  5
Conducció scooters mobilitat .............................................GUT .......................  9
Conducció scooters proximitat ...........................................GUT .......................  8
Defensa extensible ............................................................GUT ...................... 12
Sotsinspector ....................................................................ISPC .......................  3
Oficines atenció al ciutadà ................................................ISPC .......................  2
Tècniques d’intervenció policial ........................................ SAM .......................  2
Habilitats del comandament ............................................. SAM .......................  3
Habilitats de coaching ..................................................... SAM .......................  1
Atenció a la ciutadania ................................................... SAM .......................  1
Resolució conflictes ..................................................... PL REUS .......................  4
Defensa extensible ............................................................GUT ...................... 16
Investigació delinqüència urbana ................................ PL REUS .......................  5
Educació vial II .................................................................ISPC .......................  1
Tècniques d’intervenció policial ........................................ SAM .......................  5
Oficines atenció al ciutadà ................................................ISPC .......................  1
Actualització controls d’alcoholèmies SAM ............................  9
Acollida nous agents ........................................................GUT ...................... 26
Violència de gènere .........................................................URV .......................  2
Mesuraments acústics .......................................................GUT ...................... 17
Monitor de tir ...................................................................ISPC .......................  1
Imputació penal ...............................................................GUT ...................... 21
Preparació ISPC ...............................................................GUT .......................  9
Plans de seguretat local ................................................... SAM .......................  1
Informàtica i noves tecnologies ......................................... SAM .......................  3

Access basic ................................................................... SAM .......................  2
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CURS ORGANITZADOR NÚM. AGENTS

Medi ambient ...................................................................GUT ...................... 14

Transports.........................................................................GUT ...................... 18

Tir avançat .................................................................GLOBAL .......................  1

Plans locals de seguretat ................................................... SAM .......................  2

Access avançat ................................................................ SAM .......................  3

Expert seguretat vial ....................................................... UNED .......................  1

Resolució conflictes ...................................................... PL REUS .......................  5

Conducció motocicletes ................................................HONDA ...................... 24

Sistemes detecció drogues ........................................... TRÀNSIT .......................  1

Gestionar vandalisme .......................................................CEDL .......................  2

DEC .................................................................... PL TORTOSA .......................  6

Violencia de gènere als mitjans ....................................AJ. TGN .......................  3

Diversitat dins l’àmbit seguretat ............................ UNESCOCAT .......................  2

TOTAL ........................................................................................................  408

FORMACIÓ INTERNA (AULA PERMANENT)

Agents nivell I ................................................................... 150

Agents nivell II .................................................................... 21

Dies formació ..................................................................... 49

TOTAL HORES  ........................................................... 1.128 h

DISTINCIONS I CONDECORACIONS

n ATORGADES PEL CONSELL PLENARI EL 30/11/2009

• CREU A LA PERMANÈNCIA EN EL SERVEI

• 1a categoria (30 anys de servei) 

- Caporal: Juana María NODA AVERO

- Caporal: Lluís DE JUAN IBARS 

• 2a categoria (25 anys de servei)

- Caporal: Santiago Manuel RAS QUÍLEZ

- Agent: Rossend CASTELLVÍ MATEU



AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 200932

ÀREA DE PRESIDÈNCIACAPÍTOL I

MEMÒRIA 2009

GUÀRDIA URBANA

• CREU AL MÈRIT PROFESSIONAL AMB DISTINTIU VERMELL

- Agent: Carles OBIOLS BOIX

- Agent: Jordi LAGUNA GIMÉNEZ

- Agent: Juan LOPEZ GARCÍA

- Agent: Jordi DURRÓ CUCHI

- Agent: Antonio Manuel LOZANO GALLARDO

- Caporal: Isidoro LANZAS GALINDO

- Caporal: Ricardo BAREA FALCÓ

• CREU AL MÈRIT PROFESSIONAL AMB DISTINTIU BLANC

- Agent: Juan Carlos BORRACHERO CUADRADO

- Agent: Xavier BERRIO VEGA

- Sergent: Josep Lluís CATALINA DE LA FUENTE

- Senyor: sotsinspector cap de la Guàrdia Urbana de Reus, Manuel RIVERA 

VELASCO

- Senyor: tinent coronel cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona, 

Antonio CAMPOS VIVANCOS 

• FELICITACIONS
• Individuals:

- Agent: Javier GARCIA QUIRANTE

- Agent: Cristian TORTOSA BENACH

- Agent: Sergio BENITEZ MARTÍNEZ

- Agent: Francisco Javier ALMARAZ DURÁN

- Agent: Alberto LACUEVA NODA

- Agent: Javier LOZANO PALMERO

- Caporal: Joan D. HERRERIAS GILI

- Agent: Francisco DÍAZ ESCRIBANO

- Agent: Jordi LEÓN ESCOLANO

- Agent: Eduardo POUZA PAGÁN

- Agent: Abel GÓMEZ MOLINA

- Agent: Antonio GARCÍA GUINDOS

- Agent: Juan Carlos ARCAS ARIAS
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- Agent: Juan Antonio GONZÁLEZ VALLEJO

- Agent: Anton CASAS SALAS

- Agent: Francisco Salvador VALIENTE REYES

- Senyor: Antonio José CORTÉS CORTÉS

- Senyor: Mateo BIYINI

RESUM DE DISTINCIONS/CONDECORACIONS

Creus a la permanència en el servei .....................................................................4

Creus al mèrit professional (distintiu vermell) .........................................................7

Creus al mèrit professional (distintiu blanc) ............................................................5

Felicitacions agents ...........................................................................................16

Felicitacions ciutadans .........................................................................................2

RELACIÓ DE QUEIXES I FELICITACIONS 

Queixes rebudes ...............................................................................................54

Felicitacions ......................................................................................................35

Suggeriments ......................................................................................................1
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La Secció d’Informàtica ha realitzat durant l’any 2009 els treballs següents:

S’ha mantingut el model dels aplicatius i la seva arquitectura, segons el projecte 

desenvolupat amb Java i model de tres capes amb servidor d’aplicacions JBOSS i 

servidors virtuals VMWARE amb Linux CentOS 5.2, Red Hat i Suse 9.1, i Windows 

2003 i 2008 Server, base de dades DB2/IBM i Mysql, i oracle amb cluster en 

Rac, i connectat al sistema d’emmagatzematge compartit (SAN) Emc2, i juntament 

amb el Sistema IBM AS/400 model 270 amb versió 5 de la recaptació, la Secció 

d’informàtica manté la seva arquitectura com una xarxa integrada central i 

corporativa, descentralitzant amb eines departamentals, amb connexió a la xarxa 

principal a través de 17 servidors físics i 20 virtuals, Cartografia Autodesk MAP, Correu 

Exchange 2003, Squid i Daschguardian Autocad/Cype i Servidors de Fitxers, oracle 

amb Comptabilitat i Recursos Humans, Servidors Mapes Arc-Ims VMDegree Aplicacions 

JBOSS en cluster amb balancejadors de càrrega, Servidor WEB a la DMZ, convergència 

de dades i veu IP amb les seus municipals, sobre la base dels aspectes següents:

Control i seguretat dels accessos a la xarxa corporativa, internament amb sistemes 

operatius Windows XP, directori actiu amb Windows 2003, i a través d’Internet amb 

routers, autentificació d’usuaris al web i Squid, IDS tallafocs i filtrat de continguts a 

Internet, Antispyware antispam, optimitzadors de xarxa Wan, xarxa sense fil Wi-Fi 

i servidor Radius, segmentació xarxa VLAN, UPN, VPN SSL per extranet, gestió 

d’ample de banda xarxa WAN. 

El manteniment de les aplicacions existents, en Java J2EE, població, expedients, 

arxiu municipal (préstecs i transferències), registre general, control residus, actes. En 

PHP/Mysql subvencions, registres particularitzats, estadístiques, trameses de correus 

electrònics, sol·licituds intranet. Integració serveis web SIGEM. 

Migració de bases de dades oracle a 11G, en cluster Rac amb eines Grid control i 

RMAN, en entorns de producció i preproducció. Migracions Servidors GTF, Nòmina, 

VMTopobase, VMWeb. 

Actualitzacions Entorns Operatius VMWare amb nous servidors, ampliacions 

emmagatzematge SAN. 

Operació, Explotació i Centre d’atenció als usuaris CAU, amb Sistemes Operatius 
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Windows XP, Linux, Microsoft Outlook, i Office de Microsoft (Word, Excel i Access). 

Openoffice. Manteniment de versions de sistemes operatius i paquets estàndard i 

copies de seguretat.

Manteniment i desenvolupament de la intranet municipal nova (portaleEmpleat) i la 

Internet administrativa al Servidor Web DMZ Extranet Municipal i desplegament del 

correu electrònic amb arxivament de correus per Internet dels funcionaris municipals, 

portal de l’empleat i gestor de continguts.

 

El disseny, instal·lacions i manteniment del cablejat Ethernet, Electrònica amb fibra 

òptica, Switch’s, PC pels diversos departaments dels edificis principals de plaça de 

la Font i de RB Nova, 59, noves instal·lacions edifici pl. Imperial Tàrraco, Síndic 

de Greuges, Casa Sefus, Antiga Audiència, Serveis Socials. Connexió amb Interior 

Edificis WI-FI Autoprestació Serveis. Instal·lació fibra òptica amb Antiga Audiència i 

connexió Guàrdia Urbana. Instal·lació SAI a diverses seus municipals. 

Formació del personal tècnic, desenvolupament en Java, JBOSS Programació i 

Administració, Oracle Administració Rac 11G, Autocad i Autodesk Map 2009 

(servidor d’aplicacions Internet), Windows XP, Actiu Directori, LDAP, antivirus i 

tallafocs centralitzat.

Manteniment de les competències de la telefonia municipal, tant respecte a la fixa 

amb el desplegament de telefonia IP amb Telefónica, desplegament telefonia IP 

(Patronat d’Esports, Guardia Urbana), així com amb el desplegament telèfons mòbils 

corporatius amb migració de Vodafone a Movistar i telecomunicacions i servidor 

Blackberry, control i seguiment de consums.

• Les tasques administratives principals desenvolupades per la Secció d’Informàtica 

han estat:

 
• Informes per renovació dels contractes de manteniment de l’aire condicionat, 

suport i assistència sistemes operatius. Sistema emmagatzematge SAN, sistema 

d’alimentació ininterrompuda, antivirus, instal·lacions informàtiques, maquinari i 

perifèrics, bases de dades i comunicacions Electrònica Switchs routers, tallafocs. 

aplicatius sectorials, llicencies de CAD.
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• Informes adjudicació concurs adquisició maquinari i programari informàtic per 

a diversos serveis municipals, serveis web Carpeta Ciutadana, Modernització 

Administrativa VINCI - SIGEM, llicències Microsoft Lloguer Office. BBDD 

d’ORACLE 11G. Telefonia mòbil.

• Memòries, plec de condicions tècniques, per la tramitació de la compra de 

material informàtic divers: microordinadors, impressores i portàtils per a diversos 

departaments municipals amb col·laboració amb el Departament de Compres.

• Implantació seguiment d’avaries i incidències, manteniment, inventari (altes i 

baixes), canvi d’ubicació de material, comunicació per assegurança i inventari, 

amb GLPI.

• Participació en diversos organismes: serveis d’assistència municipal (Diputació 

tema xarxa comunicacions), MAP (Ministerio de Administraciones Públicas). 

LOCALRET Grans Ciutats, AOC (administracions locals tema interoperabilitat), 

Plataforma EACAT, Universitat Rovira i Virgili (tema xarxa comunicacions), MITyC 

(Ministerio Industria y Comercio).

• Participació en diverses comissions informàtica, circulars reducció despesa, 

processos, signatura digital, sistema d’informació geogràfic, modernització 

administrativa.

• Projectes de connexió de les 4 seus municipals amb fibra òptica de l’Ajuntament; 

Palau Municipal, pl. de la Font amb Patronat de Turisme; redundància amb 

Rambla Nova, 59; Museu d’Història, i Brigada Municipal. Projectes de connexió, 

Casa Sefus, i edifici Lletres pl. Imperial Tàrraco, passeig Torroja i Saavedra.

• Estudi i projecte Pressupost 2010.

• Preparació convenis generals i particulars operadors telecomunicacions Diputació 

de Tarragona, CTTI i URV, aspectes tècnics i econòmics.
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• Estudi i adjudicació concurs manteniment de serveis de microinformàtica anual.

• Eleccions Europees 2009.

• Auditories Reglament seguretat LOPD i sistemes d’informació.

• Revisió facturació serveis de telefonia fixa, comunicacions i mòbils.

• Les tasques tècniques d’instal·lacions principals desenvolupades han estat:

• Instal·lació SIGEM 1.9, amb IECISA, projecte amb el MITyC, amb connexió i 

desenvolupament de serveis web, aplicatius de l’Ajuntament i de tercers, amb 

eines interoperabilitat AOC.

• Implantació del contracte servei de manteniment de microinformàtica, amb serveis 

a les seus municipals.

• Implantació GLPI, incidències pel CAU, inventari amb dades del OCS, BBDD 

coneixement, control facturació... 

• Definició de l’avantprojecte d’anelles de telecomunicacions de la ciutat

• Implantació del nou cluster oracle 11g (Rac) i migració de l’anterior 9i.

• Implantació nous servidors virtuals tant Linux com Windows VMWare per Oracle 

11G, TopoBase Cartografia, SIGEM (sistema d’informació gestió expedients 

Municipals IECISA MITyC), VMweb, Producció i Preproducció.

• Migració del contracte de telefonia mòbil i dades de Vodafone a Movistar, 250 

mòbils, 2 primaris, 30 blackberrys.

• Instal·lació xarxa Wi-Fi interior edificis municipals (ampliació Palau plaça de la 

Font i Rmbl. Nova, 59). Antiga Audiència, centres cívics Torreforta, Bonavista, 

Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Hemeroteca i SMO. Centres PIPA Part Alta.
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• Instal·lació projecte connexió Guàrdia Urbana amb fibra òptica, connexió Casa 

Sefus.

• Revisió i noves versions de programari i maquinari, de Routers, Switch’s, Tallafocs, 

Servidors, Terminal Server, Aplicacions Externes, Filtrat de continguts, Antivirus 

cluster Exchange.

• Confecció annexos tècnics de convenis amb el Centre Telecomunicacions 

Generalitat de Catalunya CTTI, Incasòl, Diputació de Tarragona. Operadors 

telecomunicacions: Telefónica, Alpi-Orange, ONO, Vodafone.

• Instal·lació i configuració VPN SSL per accedir des de l’exterior a la nostra Intranet.

• Seguiment Projecte GIS d’Urbanisme amb connexió serveis web SIGEM.

• Instal·lació configuració noves seus externes, electrònica i centraletes, Casa Sefus, 

Patronat Esports, SMHAUSA, Antiga Audiència, Guàrdia Urbana, Recaptació 

Executiva, PICC, Serveis Socials.

• Migració del nostre servidor Java: WebSphere a JBoss en cluster actiu-pasiu i 

balancejadors de càrrega.

• Desenvolupament de programari a tres nivells amb Java de les aplicacions 

de Tercers, Registre, Expedients i Població, Gestió inscripcions i matrícules 

llars d’Infants, Gestió Inscripcions Centre Municipal de Formació d’Adults, 

Arxiu, Registre Pliques, Registre factures, Arxiu Municipal (servei de préstec, 

Transferència de documentació), Permisos Usuaris, Atenció Telefònica OMAC, 

Biblioteca Jurídica Secretaria General, Comunicat d’obres, Control Residus, 

Atenció Telefònica, Talonaris ASISA, Eleccions, a traves de la Intranet, Servei 

Habitatge POUM, Registre de Convenis, Peticions de Talonaris, Registre de 

Pliques, Registre Entitats Col·laboradores, Registre Poders.

• Manteniment i ampliació de la Internet Administrativa de l’Ajuntament de 

Tarragona. Portal de l’Empleat.
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• Aplicatius PHP. (PHP amb Mysql) Subvencions de la Brossa, Alcaldia, Registres 

particularitzats, enviaments correus massius, Estadístiques Població, Consulta 

fitxers Històrics d’Hisenda d’AS/400, SIAD per Serveis Socials, Peticions i 

Sol·licituds per la Intranet. 

• Manteniment i instal·lacions programes i actualització de versions, Serveis Tècnics 

Municipals Arquitectura, Enginyeries (AutoCAD, AutoCAD Map, AutoCAD LT, 

i Architectural, DicPLA d’ITEC, COAC, Rhinoceros i CYPE, Cartomap i MDT 

dmELECT, Adobe...)

• Instal·lació 125 PC nous a diversos departaments municipals, més 68 reconfigurats 

i 10 impressores, a edifici IMET (Institut Municipal Educació), Recaptació 

Executiva, Cultura, Patrimoni, Edifici Pl. de la Font 1 i Rambla Nova 59. Ampliació 

de memòries RAM a 125 PC.

• Ampliació SAN sistema emmagatzematge centralitzat, disc fiber Chanel i SATA.

INVENTARI

ÀREES

Alcaldia

DEPARTAMENT PC PORTÀTILS IMPRESSORES

Alcaldia 7  5  7

Grup CIU 3  8  2

Grup ERC 2  2  1

Grup PP 3  4

Grup PSC 3  15  4

TOTAL 18  34 14

Presidència

DEPARTAMENT PC PORTÀTILS IMPRESSORES

C. Cívic Bonavista 1  

C. Civic Campclar 1  

C. Cívic Torreforta 1   2

Comissions Obreres 1  2  1
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Comunicació, Participació i 

Societat de la Informació 18  5   1

Disseny Gràfic 6  

Entitats 1  

Gerència   1

Guàrdia Rambla 2  1

Guàrdia Urbana 78 7 13

Informàtica 21 4 7

Mitjans Materials i Personals 1  1

Ordenances Palau 2  1

Protecció Civil 3 1 

Secretaria 1 1 

UGT 2  1

USOC Secció Sindical 1  

Vehicles 4  

Via Pública 2  

Xarxa de Telecentres 20 4 4

TOTAL 166 24 33

Gestió Econòmica, Pressupostària, Serveis Centrals i Contractació

DEPARTAMENT PC PORTÀTILS IMPRESSORES

Actes 11 2 3

Arxiu 7 1 2

Assessor Estratègies Ciutat  1 1

Assessoria Fiscal 10  2

Assessoria Jurídica 6 1 3

Compres i Subvencions 10 1 4

Contractació 9  3

Contribucions Especials 5  

Estadística 4  1

GTF 10  3

IAE 7  2

IBI 7  2

Intervenció 7 4 4

Junta Personal  1 
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Matrícula Urbana 1  

Multes 3  1

OAC 5  9

OMAC 15  12

OMAC SP i SP 1  2

OMAC Torreforta 2  

Personal 13 4 1

Plus Vàlua 5  2

Pressupostos i Comptabilitat 12 2 3

Preus Públics 10  

Prevenció 2  2

Recaptació Executiva 35 1 7

Recaptació Voluntària 5  3

Relacions Ciutadanes 6 1 2

Rendes  1 

Tresoreria 11 2 7

Verificadors Fiscals 7  4

TOTAL 226 22 85

Promoció i Estratègies de Ciutat i Projecció Exterior

DEPARTAMENT PC PORTÀTILS IMPRESSORES

Conselleria d’Empreses   2

Empreses, Formació, Ocupació i Consum 1  

Premsa 8  1

Relacions amb Empreses 3  1

Serveis Públics 1  1

TOTAL 13  5

Territori

DEPARTAMENT PC PORTÀTILS IMPRESSORES

Arquitectura 11 1 1

Béns i Domini Públic 6  3

Brigada Municipal 11  3

Conselleria Seguretat Ciutadana, 
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Mobilitat i Llicències 3  1

Disciplina Urbanística 3  1

Disseny Urbà 2  

Enginyeria de Camins 10  2

Enginyeria Industrial 16  4

Espais Públics 1  

Inspecció Obres 3  

Laboratori Municipal 11 1 3

Llicències Obres 11  6

Medi Ambient 20 1 2

Neteja Publica 6  2

Obertura Establiments 15  4

Oficina de Projectes 4  1

Pla General 1  2

Projectes Obres   1

Urbanisme Gerència 3 1 1

Urbanisme Gestió 9  2

Urbanisme Planejament 8  1

Urbanisme Serveis Tècnics 27  5

Vicesecretaria 2 1 1

TOTAL 183 5 46

Serveis a la Persona

DEPARTAMENT PC PORTÀTILS IMPRESSORES

Esport 4  1

IMSS - picampclar 3  

IMSS Torreforta 3  1

Joventut 2  

OMIC 3  2

Polítiques d’Igualtat 8  

Servei Municipal de Discapacitats 3  2 

Serveis a la Persona 9  

Serveis Socials 3  2

TOTAL 38  2 6
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Cultura, Patrimoni i Ensenyament

DEPARTAMENT PC PORTÀTILS IMPRESSORES

Antiga Audiència 2 1 

Biblioteca SP i SP 1  

Biblioteca-Hemeroteca 4  

Casa Sefus 4 1 1

Cultura 25  8

Escola d’Adults 5  1

Escola Música 9 2 7

Espectacles - OTAC 4  

IMET – Clarisses 28 11 13

IMET - CMFA PAX 7  

Llar d’Infants Municipal 3  

OME 1  

Museu Història 31 3 6

Teatre Metropol 2  1

TOTAL 126 18 37

Síndic Municipal de Greuges (CP 28-11-2008)

DEPARTAMENT PC PORTÀTILS IMPRESSORES

Síndic Greuges 4  1  1

TOTAL 4  1  1

Seus Externes

DEPARTAMENT PC PORTÀTILS IMPRESSORES

Patronat Municipal de Turisme  13  3  2

PICC Camp Clar  7  1  4

Servei Municipal de l’Habitatge  2  1 

Promoció Econòmica  11   3

SMO  37  4  7

TOTAL  70 9 16

TOTAL 844 115 243

SERVIDORS 20
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ÀREES

ÀREA  PC

ALCALDIA 66

PRESIDÈNCIA 223

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA, SERVEIS 

CENTRALS I CONTRACTACIÓ 333

PROMOCIÓ I ESTRATÈGIES DE CIUTAT I PROJECCIÓ EXTERIOR 18

TERRITORI 234

SERVEIS A LA PERSONA 46

CULTURA, PATRIMONI I ENSENYAMENT 181

SÍNIDIC MUNICIPAL DE GREUGES 6

SEUS EXTERNES 95

TOTAL 1.202

INCIDÈNCIES DEL CAU (Centre d’Atenció a l’Usuari)

Tipus Actuacions 2010

ÚS ORDINADOR GENERAL 1.774

XARXA  152

CONTRASSENYES 1.320

IMPRESSORES  585

OUTLOOK  578

INTRANET  267

INTERNET  82

TELÈFONS  323

APLICATIUS VERTICALS  378

Total 5.459

 



MEMÒRIA 2009

ÀREA DE PRESIDÈNCIACAPÍTOL I

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2009 45

CA
PÍ

TO
L 

I

INFORMÀTICA



AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 200946

ÀREA DE PRESIDÈNCIACAPÍTOL I

MEMÒRIA 2009

INFORMÀTICA



MEMÒRIA 2009

ÀREA DE PRESIDÈNCIACAPÍTOL I

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2009 47

CA
PÍ

TO
L 

I

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Per part de Participació Ciutadana, durant l’any 2009, s’han realitzat els treballs 

següents:

1. Mobilitat

1.1. Pla de mobilitat de la Part Alta

Al llarg del mes de febrer es van organitzar diferents sessions de treball amb els veïns i 

entitats de la Part Alta per a l’elaboració de les bases del futur Pla de mobilitat.

Concretament es van realitzar:

• Una sessió de presentació

• Dos tallers de diagnosi

• Dos tallers de proposta

• Un fòrum de conclusions

L’assistència mitjana va ser d’uns 45 participants als tallers i d’unes 80 persones al 

fòrum de conclusions.

Fruit d’aquest procés es va consensuar un document de línies estratègiques per 

ordenar la mobilitat a la Part Alta de la ciutat. 

Amb aquest document es va fer una priorització tècnica de les propostes i es 

va retornar la informació mitjançant una adreça de correu electrònic creada 

específicament per a aquest procés. 

Fruit d’aquest document de propostes actualment s’està ultimant una de les accions més 

visibles, que és la restricció d’accés pel portal del Roser mitjançant un lector de matrícules.

1.2. Pacte per a la mobilitat de Tarragona

Es va crear una comissió de 22 membres representants dels diferents grups polítics, 

entitats i associacions i tècnics municipals per elaborar un document de bases amb els 

principis i finalitats del futur Pla de mobilitat de la ciutat. 

Aquest document, anomenat Pacte per a la Mobilitat de Tarragona, es presentarà al 

Consell Municipal de Mobilitat de Tarragona, un cop s’hagi constituït, perquè l’aprovi.

Per elaborar aquest document es van realitzar quatre sessions (15/06, 22/06, 

29/06 i 27/07), que van girar al voltant de vuit eixos temàtics: vianants, transport 

col·lectiu, cotxes, motocicleta, bicicleta, aparcament, distribució de mercaderies, 

desenvolupament urbà sostenible i medi ambient i seguretat i disciplina viària.
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1.3. Creació del Consell Municipal de Mobilitat de Tarragona

Per crear el Consell Municipal de Mobilitat de Tarragona s’han realitzat les tasques següents:

1. Coordinar l’elaboració del reglament del CMMT.

2. Composar-se i contactar amb entitats i tràmits per al nomenament dels 
representants.

3. Portar al Ple Municipal la proposta de creació (28 de setembre creació 
provisional i 21 de desembre creació definitiva).

2. Senat
S’han organitzat dues sessions de treball del Senat de Tarragona.

• Sessió del 28/02/09. Debat sobre patrimoni històric, Pla d’equipaments culturals, 
Tarragona 2016 i Pla de competitivitat de la Tàrraco romana.

• Sessió del 05/09/09. Debat sobre infraestructures i candidatura Jocs del 
mediterrani 2017.

3. Xarxa per a la Participació del Camp de Tarragona
S’ha impulsat la creació de la Xarxa per a la Participació del Camp de Tarragona 
conjuntament amb els ajuntaments de Cambrils, Mont-Roig del Camp i Reus i els 
consells comarcals del Tarragonès i del Baix Camp.
Les tasques realitzades han estat:

• Redacció del document de missió, visió, objectius i estratègies.
• Redacció de l’acord marc per a la creació de la xarxa.
• Col·laboració en el primer Postgrau en Participació Ciutadana realitzat a la URV:

- Disseny i organització
- Pràctiques de tres alumnes

• Jornades de Creativitat i Innovació en Participació.

4. Primeres Jornades de Creativitat i Innovació en Participació
S’han realitzat els dies 20 i 21 de novembre al Complex Educatiu de Tarragona amb 
la participació de 102 inscrits, tècnics i directius d’entitats de Catalunya.
L’Ajuntament n’ha assumit la coordinació tècnica, tràmits, inscripcions, cobraments i 
documentació, a més de la recepció de ponents i participants.

5. Relacions Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) 
S’ha obert una línia de treball amb la FAVT. Aquesta col·laboració s’ha concretat, per 
al 2009, en:
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• Organització de les primeres jornades de formació per a dirigents d’associacions 

de veïns en organització d’entitats i participació (4 sessions).

• Preparació d’un acord per a la creació de taules i protocols de seguiment conjunts. 

6. Pla Director de Participació Ciutadana

S’ha coordinat el procés per a la redacció del Pla director de participació de 

l’Ajuntament. S’han realitzat:

• Informació i documentació (intranet, correu electrònic i revista @juntament)

• Creació d’un grup impulsor del procés

• Entrevistes a persones clau (15 entrevistes)

• Enquesta en línia (110 enquestes)

• Sessió de formació i treball consistent en una ponència sobre administracions 

locals del Dr. Quim Brugué i la realització de quatre tallers simultanis amb la 

participació de 50 treballadors/es

7. Diagnosi de la participació a la ciutat de Tarragona

S’ha coordinat la investigació sobre participació ciutadana encarregada a la URV. 

Actualment s’està treballant en el primer esborrany del document.

8. Presència a la Federació de Municipis de Catalunya

Formem part dels grups de treball:

• Plans locals de participació

• Equipament de proximitat

Aquests grups de treball tenen com a objectiu l’elaboració d’uns documents de 

referència per a les entitats locals sobre aquests temes.

9. Tràmits i consultes

S’ha tramitat la presentació de tres sol·licituds de subvenció per a projectes de 

participació ciutadana per al període 2009/10.

S’ha fet el seguiment de l’estat i les justificacions dels projectes atorgats per al període 

2008/2009.

S’ha donat resposta a les consultes (2) realitzades sobre participació ciutadana a 

l’Ajuntament. 

TOTAL EXPEDIENTS TRAMITATS: 19
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EL Departament de Protecció Civil ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs següents: 

• GESTIÓ DEL DEPARTAMENT

- Renovació del conveni amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.

- Informe sobre les ventades ocorregudes els dies 14 i 15 d’agost de 2008.

- Simulacre Dow Chemical, el dia 29 de gener de 2009.

- Curs de Formació per als Voluntaris de Protecció Civil Municipal.

- Prova de sirenes, duta a terme el dia 29 d’abril de 2009. 

- Grup de ciutats espanyoles Patrimoni de la Humanitat. S’està realitzant un treball 

conjunt entre l’Ajuntament de Tarragona i els Bombers de la Generalitat per 

classificar en l’àmbit del nucli antic el risc dels diferents carrers.

- Actualització de la composició del CECOPAL.

- Redacció i aprovació d’un Reglament municipal de Protecció Civil de Tarragona.

- Actualització i posada en funcionament de la Comissió Municipal de Protecció 

Civil de Tarragona.

- Realització del curs bàsic d’intervenció en l’extinció d’incendis en Patrimoni 

Històric.

- Jornades tècniques sobre protecció contra incendis en arxius, biblioteques i 

museus durant els dies 16, 17 i 18 de juny.

- Procediment d’Actuació Municipal per Onades de Calor.

- Tramitació del ban de l’Alcaldia per les festes de Sant Joan-2009.

- Sol·licitud de subvenció per a l’adquisició d’equipament, creació d’infraestructures 

bàsiques de Protecció Civil.

- Manual d’actuació per a emergència d’origen pirotècnic “Castell de Focs”, juliol 

-2009.

- Nomenament de 10 nous voluntaris de Protecció Civil.

- Fuita Ercros, del dia 22 de juliol de 2009.

- Elaborar el pressupost de Protecció Civil per a 2010.

- Protocol CECAT – Nomenar els membres.

- Sopar de Nadal, presentació dels nous voluntaris de Protecció Civil, invitacions, 

aprovar factures, etc.

- Prova de sirenes per al dia 2 de desembre de 2009 (not. AV).

- Projecte del decret-catàleg d’activitats, centres d’instal·lacions obligats a adoptar 

mesures d’autoprotecció.
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- Reunions PLASEQTA.

- Projecte d’urbanització Santa Clara i del PA -32b- petició d’informe.

TOTAL EXPEDIENTS TRAMITATS:  ....................................................................... 35

SOL·LICITUDS REGISTRES D’ENTRADA: ............................................................... 60

• CAMPANYES REALITZADES

- Sessions informatives a les escoles sobre el Pla d’emergència exterior del Sector 

Químic de Tarragona (PLASEQTA). 79 sessions

- Sessions informatives als centres cívics sobre el Pla d’emergència exterior del Sector 

Químic de Tarragona (PLASEQTA). 6 sessions 

- Difusió de mesures de prevenció d’incendis amb motiu de les revetlles.

- Prova de sirenes realitzades: 29 d’abril i 2 de desembre

• SIMULACRE I EVACUACIONS REALITZADES: 3

• SERVEIS REALITZATS PER L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE 

TARRAGONA

- Preventius: 157

- Emergència: 6

- Informatius: 8

- Hores de servei: 6.780
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Per part de Relacions Ciutadanes s’han realitzat, durant l’any 2009, els següents 

treballs:

• ACTES I INAUGURACIONS 

5 de gener Arribada dels Reis Mags d’Orient.

15 de gener Inauguració de l’exposició “Capa, aquí” 

 al Palau de Congressos.

20 de gener Conferència col·loqui de l’alcalde “2009, any decisiu per a Tarragona”.

22 de gener  Presa de possessió del síndic municipal de greuges, 

 Sr. Francesc Ferrer Val.

25 de gener Cloenda de l’Any Jubilar.

26 de gener Acte de signatura de 15 convenis entre Tarragona 2016 i diferents 

 associacions de botiguers de Tarragona.

27 de gener Presentació de la revista Ars Sacra núm. 44, especial Catalunya (I).

5 de febrer Conferència “Predicció del temps i canvi climàtic”, a càrrec del 

 meteoròleg i home del temps de TV3, Sr. Francesc Mauri.

16 de febrer Presentació del llibre “L’aigua a Tarragona, 25 anys d’EMATSA”.

20 de febrer Acte d’inauguració de l’exposició “Gabriel Cualladó: Fotògraf 

 amateur” a Casa Canals.

28 de febrer Acte d’homenatge a les víctimes de la repressió franquista.

28 de febrer Recepció membres del Senat de Tarragona, sessió monogràfica 

 dedicada a Patrimoni Històric, model cultural i Tarragona 2016.

5 de març Plenari Infantil (projecte ROSACE), organitzat per la Guàrdia 

 Urbana i amb la participació del Col·legi Sagrat Cor.

5 de març Acte de presentació de la revista de l’Agrupació d’Associacions de 

 Setmana Santa de Tarragona.

6 de març Acte de presentació del Pla de competitivitat turística de la Tàrraco 

 romana.

8 de març Actes de commemoració del Dia Internacional de les Dones.

12 de març Acte de presentació de la novel·la El silenci, de l’autor Gaspar 

 Hernández, Premi Josep Pla 2009.

13 de març Conferència de Sergio Ramírez: “Nicaragua, una revolució perduda”.

14 de març Acte de presentació de les visions de Setmana Santa a càrrec de la 

 junta de confraries de Salamanca.
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18 de març Acte d’inauguració de l’exposició “Quan plovien bombes” i 

 obertura al públic del refugi antiaeri de l’Ajuntament.

18 de març Acte de lliurament del títol de Fill Predilecte de la Ciutat al Sr. Josep 

 M. Recasens i Comes.

30 de març Acte de celebració dels 20 anys de CPNL (Consorci per a 

 la Normalització Lingüística i del CNLT (Centre de Normalització 

 Lingüística de Tarragona).

5 d’abril Pregó de Setmana Santa Tarraconense 2009.

15 d’abril Presentació del llibre Tarragona, 50 indrets amb encant.

17 d’abril Conferència i inauguració de l’exposició “Europa en cartells. Les 

 campanyes electorals al Parlament Europeu (1897-2004)”.

20 d’abril Commemoració dels 30 anys d’eleccions democràtiques municipals.

23 d’abril Diada de Sant Jordi: homenatge als funcionaris municipals.

25 d’abril Signatura del conveni de col·laboració entre el Club Rotary Tàrraco 

 August i el Club Rotary de Rimini.

25 d’abril Acte d’homenatge al general Teodoro Reding.

6 de maig Col·locació de la primera pedra de la piscina municipal de 

 Torreforta / Riu Clar / Icomar.

6 de maig Roda de premsa de l’SCAN.

8 de maig Lliurament de diplomes als alumnes dels telecentres de Sant 

 Salvador i Sant Pere i Sant Pau.

9 de maig Concert institucional Dia d’Europa.

11 de maig Taula rodona sobre la vigència de la teoria de l’evolució.

16 de maig 3r Congrés Catalanista.

18 de maig Acte de col·locació de la primera pedra de les escales mecàniques 

 del carrer Vapor, les “Cent Escales”.

19 de maig Lliurament del Diploma de Mèrit de Serveis Distingits a les entitats 

 participants al festival romà Tàrraco Viva.

19 de maig Acte de presentació del núm. 12 de la col·lecció de pergamins de 

 l’Ajuntament.

20 de maig Presentació del llibre La mort a sis vint-i-cinc.

21 de maig “Rutes d’aproximació als patrimonis culturals de Catalunya i 

 Navarra”.

24 de maig Concert de l’Orquestra Simfònica Camerata XXI (Promoció de la 

 candidatura Tarragona 2016).
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18 a 31 de maig Festival Tàrraco Viva.

1 de juny Presentació del llibre La represa democràtica: 30 anys d’eleccions 

 municipals a Tarragona.

1 a 7 de juny Setmana del Medi Ambient.

3 de juny II Fira d’Educació Vial.

3 de juny Congrés 150è Aniversari dels Bombers de Tarragona.

3 de juny Presentació del llibre Quan la mort venia del cel.

3 de juny Inauguració del centre d’intervenció especialitzada CIE, per part de 

 la consellera Carme Capdevila.

4 de juny XII Congreso de Jueces para la Democracia.

4 de juny Visita del Sr. Jaime Lissavetzky, secretari d’Estat i president del 

 Consell Superior d’Esport.

8 de juny Lliurament de les medalles “Salvador Allende”.

14 de juny Festivitat del Corpus

18 de juny Recepció ambaixadora del Regne Unit.

25 de juny Presentació del llibre III Congreso nacional para racionalizar los 

 horarios españoles.

28 de juny Ofrena floral en commemoració de la resistència a Tarragona, a 

 l’estàtua de l’escultor Julio Antonio (Tarragona als Herois).

29 de juny Signatura d’acords per a la seu definitiva de la Escola Oficial 

 d’Idiomes.

2 de juliol Acte inaugural Ciberàgora-09 a la Sala Eutyches.

8 de juliol Nomenament d’agents de la Guàrdia Urbana.

30 de juliol Lliurament de diplomes col·laboradors Brigada Intervenció Ràpida.

19 d’agost Sant Magí.

27 d’agost Signatura conveni amb Institut Català del Sòl, per al 

 desenvolupament d’un nou àmbit del parc tecnològic zona 

 universitària.

9 de setembre Acte de presentació del llibre La Tabacalera, dels fotògrafs Pau 

 Gavaldà i Quim Vendrell, amb text de Jordi Piqué, d’Arola Editors.

11 de setembre 11 de setembre Diada Nacional de Catalunya.

15 de setembre Remodelació del Centre Cívic de Torreforta.

17 de setembre Inauguració de la Llar d’Infants Municipal Cèsar August.

21 a 23 setembre Festes de Santa Tecla.
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22 de setembre Dinar que l’alcalde de la ciutat ofereix a les Tecles.

8 d’octubre XIII premis Tarragona Turisme al Teatre Metropol.

27 d’octubre Signatura de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de 

 Tarragona i els Serveis Territorials d’Educació a Tarragona 

 (projecte TarracoWiki).

28 d’octubre XVI Congrés Nacional de Transport Urbà.

30 d’octubre Conferència “La justícia espanyola en el context europeu”, a càrrec 

 de l’Excma. Sra. Rosa M. Virolés Piñol, magistrada de la Sala 

 quarta del Tribunal Suprem.

10 de novembre Inauguració Parc de Saavedra.

11 de novembre Visita de l’Hble. Sr. Pasqual Maragall a Tarragona.

11 de novembre Recepció de l’alcalde als membres del Congrés de Dret Civil Català.

13 de novembre Lliurament premis Rec Major i Medalla de Sant Llorens del Gremi 

 de Pagesos.

22 de novembre Col·laboració amb motiu de les eleccions a Romania.

16 de novembre Inauguració del parc Félix Rodríguez de la Fuente.

24 de novembre Inauguració parc el Pilar.

24 de novembre Visita institucional de l’Excm. Sr. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona.

25 de novembre Conferència de l’Hble. Sra. Montserrat Tura, amb el títol “Atenció a 

 la víctima” amb motiu del Dia Internacional contra la Violència 

 envers les Dones.

27 de novembre Signatura del conveni entre Ajuntament i Departament d’Educació 

 de la Generalitat per impartir cicles formatius.

27 de novembre Inauguració remodelació plaça de la Piconadora de Riu Clar.

27 de novembre Lliurament premis Fidelitat de l’Agrupació d’Associacions de 

 Setmana Santa.

27 de novembre Lliurament d’acreditacions i diplomes als nous voluntaris de 

 Protecció Civil.

27 de novembre Inauguració Fira Mares i Pares.

28 de novembre Nit dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2009 al Teatre 

 Metropol.

1 de desembre Dia Mundial del Sida. Lectura manifest d’adhesió.

3 de desembre Col·locació plaques c/ Josep M. Alomà Sanabras i c/ Maternitat d’Elna.

4 de desembre Encesa dels llums de Nadal.

4 de desembre Inauguració Fira de l’Oli.
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10 de desembre Premis Tàrraco Empresa Jove 2009.

11 de desembre Visita protocol·lària del cònsol general dels Estats Units a 

 Barcelona, Sr. Grouch Gregory.

11 de desembre Diada de la Guàrdia Urbana.

17 de desembre Lliurament de diplomes als alumnes dels cursos del Servei 

 Municipal d’Ocupació.

22 de desembre Tradicional felicitació nadalenca de la Corporació Municipal a tots 

 els funcionaris i treballadors de l’Ajuntament.

30 de desembre Tarragona som tots – Concentració ciutadana en defensa de la 

capitalitat de Tarragona, al pla de la Seu. 

• GUIA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

L’objectiu principal d’aquesta publicació és proporcionar a tots els ciutadans les 

dades que calen per conèixer en profunditat la nostra ciutat (associacions, escoles, 

centres socials, entitats culturals, esportives, organismes oficials, etc.). Editada amb 

publicitat, no representa cap despesa per a l’Ajuntament. L’edició és de 4.000 

exemplars. Es pot consultar a Internet.

• REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS

S’han tramitat 41 expedients d’alta al Registre d’Associacions durant l’exercici del 

2009.

• SUBVENCIONS

S’han tramitat 95 subvencions econòmiques a entitats ciutadanes de la ciutat i 44 a 

les associacions de veïns durant l’exercici de 2009.

• EMPOSTISSATS

S’han tramitat 184 expedients d’empostissats i material divers a entitats ciutadanes i 

associacions durant l’exercici del 2009.

 

• CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS A L’AJUNTAMENT

Al Saló de Sessions del Palau Municipal s’han celebrat durant l’any 2009 un total de 

105 casaments. 
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• AGERMANAMENTS

28 d’abril Fontaine des Ville Jumelles a Orleans (4 d’octubre de 2008).

15 maig Acollida de 2 estudiants en pràctiques de la ciutat germana 

 d’Orleans.

19 de maig Carta enviada a les ciutats germanes pel rellançament del projecte 

 de la Xarxa Europea de Ciutats Germanes.

22 i 23 maig Sol·liciten que la Coral Little Song d’Orleans pugui oferir un concert 

 a la nostra ciutat.

22 de setembre Acte de signatura del Protocol d’Amistat entre la ciutat de Pancevo 

 i Tarragona i l’adhesió i suport de les ciutats agermanades de la 

 candidatura de Tarragona com a Capital Europea de la Cultura 2016.

30 de setembre Petició de la visita de 2 representants d’Ensenyament per establir un 

 intercanvi amb un centre escolar d’Orleans.

  

• RELACIONS INSTITUCIONALS AMB EUROPA

- EXPOSICIÓ “L’AMPLIACIÓ DE LA UE” Novembre 2008 – febrer 2009

- CURS FORMACIÓ UNIÓ EUROPEA  13 de gener 

- JORNADA D’INFORMACIÓ EUROPEA DIRIGIDA ALS PERIODISTES 24 de febrer 

- EXPOSICIÓ “EUROPA EN CARTELLS. LES CAMPANYES ELECTORALS AL 

PARLAMENT EUROPEU (1987-2004)” del 17 d’abril al 4 de maig. 

   CONFERÈNCIA DE GRISELDA PASTOR

- CHOISE BOX 7 al 10 de maig 

- CONCERT DIA D’EUROPA  9 de maig 

- DEBAT “QUINA EUROPA VOLEM LES DONES?” 8 de maig

- CIUTAT EDUCADORA I PROGRAMES EUROPEUS D’EDUCACIÓ 9 de maig 

- CAMPANYA DE FOMENT DE LES ELECCIONS EUROPEES A LES LLARS 

MUNICIPALS DE JUBILATS  4 i 12 de maig

- CURS ESTIU URV  13,14 i 15 de juliol
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- CARPA EUROPA SOCIAL 1, 2 i 3 d’octubre 

- EXPOSICIÓ SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC 19 al 30 d’octubre

- JORNADES D’INNOVACIÓ I CREATIVITAT EN 

  PARTICIPACIÓ 20 i 21 de novembre

- VISITA SR. FERRAN TARRADELLAS 6 de novembre

• UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE MEGAFONIA I VÍDEO

MEGAFONIA  712

TV-DVD   10

INAUGURACIONS  72 

EXPOSICIONS  21

IL·LUMINACIÓ  45

BANDERES  58 

RECEPCIONS  70

TAULES  125

CONFERÈNCIES I PRESENTACIÓ LLIBRES  72

CANÓ   398

TRANSPORTS  60

 

També s’han efectuat diversos actes protocol·laris al Saló de Plens i rodes de premsa i 

diversos actes al Saló d’Actes.

Col·locació de banderes i catifes per a actes constitucionals i cura del rellotge de la 

façana de l’Ajuntament.

També s’han efectuat col·laboracions amb els següents departaments: Cultura, Museu 

d’Història i Patronat Municipal d’Esports. També s’ha col·laborat amb l’ADT i CBT. 

Aquest any, a més a més, s’han fet tots els serveis de l’Any Jubilar, tots els actes s’han 

realitzat entre l’Amfiteatre i la Catedral. I també amb les Àrees de Serveis Socials, 

Ensenyament, Medi Ambient i Palau de Congressos, entre altres.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2009 DE L’HOTEL D’ENTITATS

Serveis que ofereix l’HdE: Servei d’allotjament d’entitats; Servei de lloguer d’espais; Servei 

de lloguer de material; Servei de bústia; Servei d’assessorament; Quiosc d’Internet.

Durant el període d’abril a desembre, Serviesport i la Conselleria de Relacions 

Ciutadanes han treballat coordinadament per assolir la seva aposta. Aquestes són 

algunes de les accions que s’han dut a terme:
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• Neteja a fons de l’equipament amb una brigada d’intervenció ràpida ampliació del 

servei de neteja.

• Repintat dels accessos, sales i espais comuns de l’HdE.

• Integració d’un tècnic de manteniment per realitzar totes les accions de posada a 

punt, millora de la instal·lació i manteniment, pintat, inserció de portes a les sales, 

sureres per la imatge i informació de les entitats, etc.

• Millora de la xarxa principal de subministrament d’Internet modificant la central de 

recepció de dades. 

• Inversions en mobiliari per a les sales: 90 cadires i 15 taules.

• Incorporació d’una nova normativa d’ús i funcionament de l’HdE.

• Nova imatge corporativa de l’HdE i incorporació d’un lloc web.

• Col·locació de taulells de suro per a la informació de les entitats.

• Incorporació de bústies per a les entitats. 

• Proposta i elaboració d’un butlletí electrònic de l’HdE a difondre a partir de gener 

de 2010.

• Elaboració d’un programa de seminaris i cursos per al primer trimestre del 2010.

• Procés obert d’incorporació d’entitats i redistribució de les entitats residents per tal 

d’ampliar l’oferta de despatxos.

• Modificació i incorporació d’un nou procediment d’accessos de les entitats; registre 

d’entrada i sortida amb la corresponent entrega de claus. Fins ara cada entitat 

posseïa claus del seu despatx i no es feia cap tipus de control de qui accedia a 

l’Hotel o utilitzava els serveis de l’equipament.

Dades estadístiques de l’ús de l’HdE

A partir del mes de setembre es va incorporar a l’HdE la nova modalitat de control 

d’accés consistent en el registre tant de l’entrada com de la sortida de les persones 

autoritzades per cada entitat per poder fer ús dels despatxos i sales.

Aquesta incorporació no solament ens va permetre adquirir un major control sobre l’ús 

de l’equipament, sinó que també ens ha permès obtenir dades estadístiques dels usos 

que han fet les entitats, ja sigui expressat en els dies que han vingut cada mes o bé en 

el còmput d’hores que han estat fent ús de l’equipament.

Aquesta informació és d’especial rellevància perquè ens permet mesurar, per una 

banda, de forma global i analítica amb quina freqüència fan servir les entitats el servei 

d’allotjament i de reserva d’espais i, per una altra banda, ens permet indirectament 

conèixer quin grau d’afluència i dinamització trobem a l’HdE.
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1. Ús del servei d’allotjament i sales per dies (set-des 2009)
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2. Ús del servei d’allotjament i sales per hores (set – des 2009)

 

3. Ús del servei de reserva de sales per tipus d’espais i hores (set – des 2009)
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Activitats i serveis

Programa de serveis i activitats que desenvolupen les entitats residents de l’HdE de 

Tarragona

ENTITAT Serveis

Fundació En Xarxa Es dediquen a oferir serveis educatius per a AMPA i CEIP. 

 Organitzen casals d’estiu, colònies i similars i també es 

 dediquen a la formació.

SEFED Programa de formació subvencionat per Europa i promogut 

per l’Ajuntament de Tarragona que es dedica a la formació 

mitjançant la simulació d’empreses. Realitzen cursos oberts 

durant l’any.

Associació de Cultura Imparteixen classes de rus per a nens i nenes de 4 a 6 anys

Russa  i de 6 a 8 anys els dimarts i dijous de 19 a 21 h a la sala

“Fedor Dostoievski” 10.II de l’HdE.

Associació  Assessorament, foment, organització i formació en l’àmbit

d’Espeleologia  de la espeleologia i els barrancs. Organitzen sortides i 

de Tarragona cursos d’iniciació.

Associació d’Ajuda  Assessorament i atenció en forma d’ajuda psicològica i

als Afectats de  jurídica a pares i mares de nens amb cardiopaties. 

Cardiopaties Infantils  A principis de cada mes s’organitzen reunions amb els pares

de Catalunya que formen part d’aquest col·lectiu.

Associació de Músics  Orientació legal i professional per a músics. Organitzen

de Tarragona esdeveniments com festivals de música.

APFS Assessorament legal per pares separats amb fills.

Associació Tarragona  Foment i assessorament en tot allò relacionat amb el món del 

Bonsai bonsai. Organitzen cursos d’iniciació i perfeccionament de 

 la tècnica que s’utilitza.
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Associació La Muralla Assessorament, ajuda psicològica i jurídica a familiars 
d’afectats de malalties mentals. Organitzen jornades 
lúdiques i formatives per a mestres i treballadors que atenen 
a persones amb malalties mentals.

Associació Anem  Atenció i orientació laboral a persones amb dificultat d’accés
per Feina al món laboral.

Associació d’Amics del Organitzen cursos i classes de balls de saló i balls caribenys  
Ball de Saló de Tarragona els dilluns, dimecres i divendres.

Lliga Reumatològica   Organitzen grups d’ajuda mútua per a persones afectades
de Tarragona de malalties.  

Associació de Residents  Integració, divulgació de drets i  de la cul tura dels
Llatinoamericans de  llatinoamericans establerts a Tarragona.
Tarragona 

Centre d’Estudis de  Reunions i xerrades al voltant de la psicologia, antropologia, 
l’Autoconeixement astronomia i corrents culturals de tot el món.

Associació de Rehabilitats Grups d’ajuda mútua per a alcohòlics rehabilitats.
Alcohòlics de Tarragona 

Associació de Sords de  Punt de trobada de persones amb sordesa. Donen assessorament 
Tarragona i Comarca i ajuda a les persones afectades. Realitzen actes d’oci i culturals.

Associació Juvenil  Promoció, difusió i organització d’actes culturals juvenils a
Ariadna Tarragona.

Associació Club 65 Es reuneixen un grup de jubilats que conformen el club per 
organitzar activitats i sortides de lleure. Tenen una revista 
anual pròpia. 

Amnistia Internacional Associació no governamental. 

Setem Associació no governamental. 
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ENTITAT Serveis

Associació Proa Orientació per a joves que volen tenir una experiència 

 internacional, tant de voluntariat com d’intercanvi juvenil.  

 Faciliten la integració a la ciutat iorganitza cursos de català 

 i castellà.

Associació El Pont Assessorament i ajuda psicològica i jurídica en familiars de 

 persones afectades per malalties mentals.

Federació Catalana  Orientació per persones que desitgin desenvolupar voluntariat

de Voluntariat Social a la ciutat i per a les associacions que necessiten persones

 voluntàries.

Col·legi de Col·legi professional on assessoren, difonen formació,

Fisioterapeutes ofereixen ajuda i suport jurídic i treballen per a la divulgació

 d’aquest sector.

Col·legi de Pedagogs Col·legi professional on assessoren, difonen formació, 

 ofereixen ajuda i suport jurídic i treballen per a la divulgació

 d’aquest sector.

Associació Salut i  Assessorament i ajuda psicològica i jurídica per a joves

Família embarassades, parelles i familiars.

Fundació La Tutela Vetllen per la protecció dels drets de les persones amb 

discapacitat psíquica i la millora de la seva qualitat de vida, 

potenciant les seves capacitats en tots els àmbits i evitant 

situacions de desemparament quan els pares no se’n puguin 

fer càrrec.

Associació d’Escoles  Organitzen jornades formatives i lúdiques per a mestres i

Bressol de Tarragona treballadores de llars d’infants.
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Programa d’actes, cursos i conferències realitzades a l’HdE

Activitat Organitza Descripció

GENER

Programa  Tarracosim El programa SEFED és un programa de

SEFED 3a edició (Ajuntament de  formació ocupacional amb l’especialitat

 Tarragona) d’administratiu/iva polivalent de PYNES i 

amb la titulació reconeguda pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya (SOC). 25 alumnes.

Període: del 7 de gener a finals de juny 

en horari de 9 a 15 h

Lloc: a la Sala 1

FEBRER

Curs de monitor  Fundació Curs orientat a joves que vulguin exercir

de lleure En Xarxa d’educadors i educadores en el lleure 

treballen durant el temps lliure d’infants 

i de joves organitzant-los activitats, 

conduint i animant grups, tenint cura 

dels infants o contribuint a planificar 

activitats. La funció educativa inclou 

la transmissió de valors com ara la 

participació, la companyonia, el sentit 

democràtic i la solidaritat.

Període: dissabtes de febrer a abril

Lloc: a la Sala 10.II i Sala 5

Curs de manipulador  Fundació  Curs consistent a dotar l’alumne

d’aliments En Xarxa  de les eines metodològiques i conceptuals, 

bàsiques per dur a terme una correcta 

manipulació dels aliments.

Donar a conèixer les característiques 

bàsiques dels aliments i utillatges usats 

en la seva manipulació.

Període: 7 de febrer

Lloc: a la Sala 10.II
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Curs de bonsai Associació Bonsai   Tallers pràctics orientats a la cura i atenció

 de Tarragona dels bonsais.

Període: 7, 14, 21 i 28 de febrer

Lloc: a la Sala 10.II

MARÇ

Curs de bonsai Associació Bonsai  Tallers pràctics orientats a la cura i atenció

 de Tarragona dels bonsais.

Període: 6 i 13 de març

Lloc: a la Sala 10.II

ABRIL

Curs de bonsai Associació Bonsai  Tallers pràctics orientats a la cura i atenció

 de Tarragona dels bonsais.

Període: 3 i 17 d’abril

Lloc: a la Sala 10.II

MAIG

La comunicació amb Fundació El curs tractava de donar eines per

adolescents En Xarxa comunicar-se amb els adolescents i apropar

l’adult a la seva reali tat per tal 

d’entendre i conèixer millor les seves 

necessitats i les barreres existents en la 

comunicació.

Període: 8,15,22 i 29 de maig

Lloc: a la Sala 10.II

 

Curs “La corporalitat  Fundació Curs orientat a aprendre a gestionar les

i les emocions” En Xarxa emocions, coneixent-se a un mateix i als 

altres a partir de pràctiques introjectives.

Període: 5,12,19 i 26 de maig

Lloc: a la Sala 10.II
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Curs de català  Fundació Curs dirigit a perdre la por i la vergonya

interprofessional En Xarxa de parlar en català en grups de persones

foranes de Catalunya que per la seva 

procedència i poc coneixement de la 

llengua els costa fer ús del català com a 

eina de comunicació.

Curs d’iniciació  Associació Curs orientat a iniciar a les persones

a l’espelelologia d’Espeleologia  interessades al món de l’espeleologia,

 de Tarragona centrant  l ’a tenció en les tècniques 

d’actuació, seguretat activa i passiva 

i conducció de grups mitjançant la 

planificació de rutes.

Període: 9,16 i 23 de maig

Lloc: a la Sala 10.II

Curs de  Associació Amb aquest curs l ’alumne aprèn a

barranquisme d’Espeleologia reconèixer els diferents elements del

 de Tarragona barranc i les tècniques de seguretat 

  bàsiques.

Període: 26 de juny i 3 de juliol de 20 a 

22 h

Lloc: a la Sala 10.II

Conferències Centre d’Estudis  “Descubriéndose a sí mismo”

 d’Autoconeixement Període: 20, 21, 22 de maig

Lloc: a la Sala 10.II

JUNY

Joc i cos Associació  Aprendre a ut i l i tzar e l  joc amb la

 La Muralla psicomotricitat del cos per generar 

benestar i sentir-se bé amb un mateix.

Període: 22 de juny

Lloc: a la Sala 5
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SETEMBRE

Programa SEFED  Tarracosim El programa SEFED és un programa de

4a edició  (Ajuntament de  formació ocupacional amb l’especialitat

 Tarragona) d’administratiu/iva polivalent de PYNES i 

amb la titulació reconeguda pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya (SOC). 25 

alumnes.

Període: setembre horari de 9 a 15 h

Lloc: a la Sala 1

Conferències Centre d’Estudis “Cultura i civilització egípcia”

 d’Autoconeixement Període: 2, 9 i 16 de setembre

Lloc: a la Sala 10.II

Curs Tarragona  Tarracosim Programa Tarragona Media.

Media  (Ajuntament de  Curs de gestió de conflictes d’avui: 

 Tarragona) diversitat, família, organitzacions i 

comunitat. 25 alumnes

Curs de castellà  Associació PROA Període: 14, 16, 21, 23, 28 i 30 de

per a voluntaris   setembre de 19 a 22 h

europeus  Lloc: a la Sala 10.II

 

OCTUBRE 

Curs innovació Tarracosim  Programa format iu  de 9 jornades

 (Ajuntament de  independents que es va dur a terme en

 Tarragona) d i jous  en t re  e l  8  d’oc tubre i  3  de 

d e s e m b r e ,  e n c a p ç a l a d e s  p e r 

professionals i acadèmics de cada 

temàtica, en què es tractaven temes 

com innovar amb serveis, innovar amb 

productes, etc.
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NOVEMBRE

Curs de monitor  Fundació Curs orientat a joves que vulguin exercir

de lleure En Xarxa d’educadors i educadores en el lleure

  treballant durant el temps lliure d’infants 

i de joves organitzant-los activitats, 

conduint i animant grups, tenint cura 

dels infants o contribuint a planificar 

activitats. La funció educativa inclou 

la transmissió de valors com ara la 

participació, la companyonia, el sentit 

democràtic i la solidaritat.

Període: divendres i dissabtes de 

novembre, desembre i gener 2010

Lloc: a la Sala 10.II i Sala 5

 

Conferències Centre d’Estudis  “La intel·ligència emocional”

 d’Autoconeixement 

Període: 3,10 i 17 de novembre

Lloc: a la Sala 10.II

DESEMBRE

Concurs de Nadal  Hotel d’Entitats  Duran t  e l  mes  de  desembre  es  va

d’arbres i pessebres de Tarragona organitzar el primer concurs de Nadal 

d’arbres i pessebres d’exposició per 

a les entitats residents fomentant la 

participació entre entitats residents i la 

dinamització de l’equipament.

El concurs va finalitzar amb un acte on 

es van fer entrega de premis per part 

del conseller de Relacions Ciutadanes 

i un piscolabis entre els assistents i 

participants. 

Període: desembre, i el dia 22 de 

desembre a les 18 h entrega de premis.

Lloc: a la Sala 10.II
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Societat de la Informació ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs següents:

Ha gestionat un total de 86 expedients. Dels expedients gestionats, 6 són convenis dels 

quals se n’han signat 5, i el sisè se signarà a inicis de 2010. Els convenis gestionats 

són els següents:

• Conveni de col·laboració per a la participació de l’Ajuntament de Tarragona al 

projecte Banc d’Innovació Local (BIL) del Consorci Localret. (signat)

• Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i Esto es ONO, SAU. 

(ONO) amb relació a les infraestructures canalitzades dels barris de ponent de 

Tarragona. (signat)

• Conveni marc de col·laboració pel desplegament i construcció de la xarxa de 

telecomunicacions de VODAFONE mitjançant la cessió mútua d’infraestructures. 

(signat)

• Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i el Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya 

(CTTI) per al compartiment d’infraestructures de Telecomunicacions. 

• Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i l’Associació de 

Pensionistes i 3a Edat de Torreforta per convertir-se en centre col·laborador dels 

telecentres.

• Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i el Consorci 

Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a la prestació del servei de 

notificació electrònica. 

També s’han sol·licitat 8 subvencions a organismes públics, de les quals ens han 

estat atorgades 5 i una està encara pendent de resoldre. L’import total de les 

subvencions aconseguides suposa un total de 412.699,72 €. També s’han tramitat els 

justificants corresponents a les subvencions concedides amb anterioritat en els terminis 

corresponents i d’acord amb la documentació generada.

Els expedients més significatius tramitats són els següents:

• S’ha executat el projecte de Disseny i Desenvolupament de Serveis d’Administració 

Electrònica i Pla de Modernització.

• S’han redactat els plecs de condicions tècniques del projecte Volem Innovar per als 

Ciutadans (VINCI) de modernització administrativa.



MEMÒRIA 2009

ÀREA DE PRESIDÈNCIACAPÍTOL I

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2009 71

CA
PÍ

TO
L 

I

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

• S’ha redactat el plec de condicions tècniques del projecte Contractació, Facturació i 

Licitació Electròniques. 

• S’han instal·lat 4 nous mesuradors de control de nivells de camps electromagnètics 

d’estacions base de telefonia mòbil en aquests indrets: Institut Municipal d’Educació, 

Casa Canals, CEIP Marcel·lí Domingo i Palau Firal i de Congressos. 

• S’ha redactat un Pla especial d’ordenació de les infraestructures de 

radiocomunicació.

• S’han senyalitzat els nous punts Wi-Fi d’accés lliure instal·lats per l’Ajuntament en 

diversos edificis municipals.

• S’ha organitzat la implantació d’un nou telecentre que començarà a funcionar el 

març de 2010, el de Tarragona Centre, situat a la plaça de la Imperial Tàrraco, 1. 

• Es va presentar a la societat tarragonina i col·laboradors el projecte “Archivo de 

la Experiencia” del Plan Avanza del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, en el 

qual han participat 150 persones que han prestat la seva experiència per a gravar-

la i penjar-la a Internet per part dels serveis Red.es. També s’ha penjat al web 

municipal.

• Es va concedir l’acreditació de tres telecentres municipals com a centres 

col·laboradors de l’ACTIC per realitzar les proves d’avaluació oficials dels 

coneixements en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de la 

Generalitat de Catalunya.

• S’han registrat les marques i els logos de la Ciberàgora i la TarracoWiki.

• S’ha creat i penjat el web dels telecentres al web municipal.

• S’ha elaborat una llista de preguntes més freqüents (FAQ) sobre la TDT i s’ha penjat 

al web municipal.

XARXA DE TELECENTRES DE TARRAGONA - 2009

Els telecentres utilitzen programari lliure en la seva activitat habitual i els cursos són 

gratuïts. Els centres disponibles al 2009 per realitzar les seves activitats han estat els 

següents:

- Telecentre de Sant Salvador al Centre Cívic de Sant Salvador i a l’Associació de 

Veïns de Sant Salvador.

- Telecentre de Sant Pere i Sant Pau al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau.

- Telecentre de Bonavista al Centre Cívic de Bonavista.

- Telecentre de la Part Alta al Centre Sociocultural de la Part Alta. 

- Telecentre de Campclar a l’espai Teltres de Camp Clar.
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FORMACIÓ REALITZADA I NOMBRE D’ASSISTENTS 

S’ha elaborat de nou el material didàctic dels 5 cursos de formació proposats, de les 6 

càpsules i de les activitats d’estiu, s’han editat i penjat al web.

La formació ha estat dirigida als majors d’edat empadronats a la ciutat, que formen 

part de la bretxa digital (jubilats, mestresses de casa, aturats i immigrants) i el 2009 

s’han organitzat 97 cursos entre els quals hi ha Introducció a la informàtica i Internet 

(24 h), Internet avançat (16 h), Ofimàtica 1 (16 h) i Ofimàtica 2 (16 h), per a 8 o 9 

persones cadascun. El total d’alumnes ha estat de 876.

També s’ha fet formació de 100 càpsules de 4 hores cadascuna i han estat les 

següents: Fes el teu currículum, Com trobar feina per Internet, Aprèn a crear el teu 

propi bloc, Crea el teu compte de correu, De compres pel web i Tria el teu ordinador. 

Tenen un màxim de 8 o 9 persones cadascun i el total d’assistents a les càpsules ha 

estat de 408.

Les activitats d’estiu setmanals han estat realitzades durant el mes de juliol, de 20 

hores, per a nens acompanyats d’un adult (normalment els avis o mares), on s’ha 

ensenyat a utilitzar les eines més comunes d’Internet: buscar imatges, mapes, viatjar 

pel món, consultar la wiki, cercar vídeos o escoltar música en línia i també jocs 

educatius i pintar dibuixos. S’han fet als telecentres de Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, 

Part Alta i Campclar, amb una assistència de 29 nens i 17 adults.

Respecte a l’atenció de consultes, entre tots els telecentres i des de gener a desembre 

de 2009, se n’han fet un total de 569. S’ha col·laborat amb el Servei Municipal 

d’Ocupació en la realització de les càpsules i en les hores d’atenció al públic que es 

comparteixen amb els orientadors laborals en els telecentres de Campclar i del Centre 

Sociocultural de la Part Alta. També s’han atès consultes a l’Associació de Pensionistes 

i 3a Edat de Torreforta.

S’han realitzat enquestes per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I DIVULGACIÓ

DIA MUNDIAL D’INTERNET

Amb motiu del Dia Mundial d’Internet de 2009 es va organitzar un concurs de 

fotografies que es va difondre a través del Facebook. Estava organitzat en dues 

categories: Racons per descobrir i Noves tecnologies. Es van presentar un total de 92 

fotografies i totes van ser projectades a les carpes del Dia d’Internet.



MEMÒRIA 2009

ÀREA DE PRESIDÈNCIACAPÍTOL I

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2009 73

CA
PÍ

TO
L 

I

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Es va celebrar el 17 de maig de 2009 i va començar a les 10.30 h amb activitats de 

caràcter informatiu i divulgatiu durant tota la jornada, fins a les 20 h, en un envelat 

d’ordinadors situat a la plaça de la Font, davant de l’Ajuntament. Anava dirigit al 

públic general. 

 Hi va haver el lliurament habitual de diplomes als alumnes dels Telecentres del curs 

anterior i, durant tot el dia, a l’entrada de l’Ajuntament, hi va haver una reproducció 

de vídeos de difusió d’Internet, de les fotografies presentades al concurs de fotografies 

i del web del Dia d’Internet. Finalment, es va poder viure i veure la retransmissió del 

Dia Mundial d’Internet en directe, des del web de Tarragona Ràdio, a http://www.

tarragonaradio.com/diainternet. Es va comptar amb la col·laboració de l’Organisme 

Autònom per a la Societat de la Informació (OASI) de la Diputació de Tarragona, 

Vodafone i Gestión Cuatro. Durant tota la jornada varen participar en aquesta diada 

entre 2.100 i 2.500 persones.

Per al desenvolupament d’aquest acte es va comptar amb una aportació de 1.500€ per 

part de Vodafone.

SETMANA DE LA TECNOLOGIA - CIBERÀGORA

La Ciberàgora és un cicle de conferències, taules rodones i tallers que va tenir lloc al 

Palau Firal i de Congressos de Tarragona, utilitzant els espais de les sales d’aquest 

recinte modern i funcional de la nostra ciutat. Aquesta darrera edició es va celebrar 

els dies 2 i 3 de juliol de 2009 i estava especialitzada i lligada a la Universitat d’Estiu 

de la Universitat Rovira i Virgili.

En el marc de l’edició de la Ciberàgora 09, l’Ajuntament de Tarragona, conjuntament 

amb la Universitat Rovira i Virgili i amb la col·laboració de l’empresa ALSYS, 

va organitzar unes jornades dedicades a la seguretat informàtica adreçades, 

fonamentalment, als directors dels departaments d’informàtica i els responsables de 

sistemes d’institucions públiques i empreses privades d’àmbit català i estatal, així com a 

estudiants universitaris (Informàtica, Telemàtica, Dret, ADE) i a la ciutadania en general 

interessada en els aspectes tècnics relacionats amb la protecció de la seguretat.

La Ciberàgora s’incloïa en el programa de la Universitat d’Estiu de la Universitat 

Rovira i Virgili, i es convalidaven crèdits de lliure elecció als estudiants. Hi va haver 

131 assistents, procedents de tot el territori català, i cal destacar que el nivell de les 

ponències va ser molt elogiat per tothom.
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PROJECTES 2.0 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ SOCIAL

TarracoWiki

Les intencions del projecte responen a l’objectiu d’arribar a aconseguir que Tarragona 

doni el salt definitiu a Internet.Es vol desenvolupar una enciclopèdia multimèdia 

(TarracoWiki) de temàtica exclusivament local, que possibilitarà el coneixement i 

posicionament de la ciutat al món, sense perdre el tren de les noves tecnologies i 

contribuint a la implicació de diversos col·lectius ciutadans (principalment col·legis i 

associacions) en la seva creació i difusió. 

La TarracoWiki es pot veure com un punt de trobada per a la ciutat i es convertirà en 

una iniciativa ciutadana que permetrà abocar a la xarxa tota la informació que els 

tarragonins coneixen de la seva terra, de la seva història, de les seves tradicions, així 

com tota aquella informació sobre les seves empreses, sobre el seu desenvolupament 

territorial i industrial, i sobre la tasca de recerca i investigació que la ciutat està 

realitzant en qualsevol camp de coneixement.

A la TarracoWiki es publicarà a la xarxa la major font de continguts sobre el saber 

popular de Tarragona i serà gestionada, administrada i definida per la Xarxa de 

Telecentres de la ciutat de Tarragona.

Per al desenvolupament d’aquest projecte s’ha comptat amb una aportació de Caixa 

Laietana de 2.500€.

PROGRAMA DESENVOLUPAT

Tot el programari que s’ha fet servir és amb llicència de Creative Commons 

Corporation i s’ha dissenyat una imatge digital per al projecte que s’ha incorporat a la 

plataforma.

S’ha realitzat el treball intern de preparar l’estructura dels temes, les ajudes, el 

desenvolupament, la implementació i l’adaptació de la plataforma, la formació i els 

materials didàctics per a professors i per a usuaris i la definició d’usuaris i el control 

d’accessos, per deixar-ho tot a punt per fer-hi entrades. S’han fet comprovacions del 

funcionament de l’aplicació.

S’incorporarà al servidor municipal. S’hi podrà accedir a través de l’adreça següent: 

http://www.tarracowiki.cat.

S’ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la 
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Generalitat de Catalunya per tal d’incorporar els centres d’ensenyament de la zona 

del Tarragonès en aquest projecte, per tal que els alumnes del cicle superior de 

Primària i d’Educació Secundària Obligatòria desenvolupin temes i continguts de la 

TarracoWiki per sortir al públic amb un ampli número d’articles revisats i de qualitat.

S’ha presentat aquest projecte a la premsa i s’ha preparat una presentació del 

projecte que s’ha portat per les escoles i a les entitats i s’ha demanant col·laboració.

S’ha elaborat una llista de preguntes més freqüents (FAQ).

Caldrà posar en marxa el Consell de Supervisors i, de forma continuada, realitzar el 

manteniment i fer difusió a diversos centres de Tarragona i grups de la ciutat.

Web 2.0

Tot el programari que farem servir serà de lliure accés i codi obert, excepte una 

extensió comercial per a Joomla “JM Multisite for Joomla” de JM2WIN, que dóna 

suport totalment automatitzat i fàcilment configurable. Una vegada dissenyat un web 

inicial, aquesta eina permet clonar-lo per tal de fer-ne un de nou amb la mateixa 

estructura però totalment independent, tant a nivell de disseny com de continguts.

La part més important d’aquest projecte és implementar la solució multisite i contindrà 

una plantilla original pròpia per defecte, de tal manera que cada associació podrà 

escollir la que més li agradi.

Un cop posada en marxa, s’estendrà a altres centres i grups socials de la ciutat, la 

qual cosa redundarà en l’èxit del projecte, se’n realitzarà una difusió continuada i es 

duran a terme esdeveniments que impliquin la utilització de la xarxa. 

Tanmateix, la dinamització d’aquest projecte s’executarà el 2010.

INVERSIONS REALITZADES

S’ha adquirit material informàtic per al telecentre del centre, situat a la plaça Imperial 

Tàrraco per valor de 10.233,17 € i s’han renovat els equips dels telecentres de 

Bonavista i del Centre Sociocultural de la Part Alta per import de 9.637,28 €.

S’han realitzat obres d’adequació del telecentre del centre per valor de 19.950,32 €.

Caixa Girona ha aportat el mobiliari del telecentre de la Part Alta i el del nou 

telecentre del centre.

EXPEDIENTS TRAMITATS DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ:   60 

EXPEDIENTS TRAMITATS DE TELECENTRES:     26
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El Departament de Trànsit i Multes ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs 

següents: 

MATÈRIA NOMBRE 

Tramitació de reforç de senyalització horitzontal i vertical 12

Tramitació de col·locació puntual de senyals de trànsit 9

Instal·lació i reposició de miralls a la via pública 3

Senyalització de zones de càrrega i descàrrega 4

Senyalització de tres zones de càrrega i descàrrega amb un total de 

68 metres lineals 3

Senyalització de reserves vehicles (estaments oficials) 5

Senyalització de zones de caràcter general per a vehicles de persones 

amb mobilitat reduïda  5

Senyalització d’estacionaments individualitzats per a vehicles de 

persones amb mobilitat reduïda  8

Reservats d’estacionaments per a bicicletes 8

Reservats d’estacionament de motos 47

Senyalització d’estacionament de vehicles en cordó i en semibateria 30

Tramitació de canvis dels sentits de circulació dels carrers 1

Estudis i/o tramitacions integrals d’ordenació del trànsit 21

Estudis i tramitacions d’instal·lacions semafòriques 8

Tramitacions de senyalització informativa de centres hospitalaris, hotels, 

col·legis, instituts estudis secundaris  7

Tramitació col·locació o retirada de pilons a la via pública  17

Tramitació senyalització de passos de vianants (amb LEDS si ha convingut) 

i rebaixament per a disminuïts. Tramitació de passos de vianants amb semàfor 34

Canvi d’ubicació de les parades de l’EMT (Rambla Vella) 1

Tramitació instal·lació o eliminació de bandes rugoses 2

Estudi i lliurament de targes de circulació residents de la Part Alta: circular, 

comercials i zona blava 70

• S’han tramitat 16 modificacions de l’ordenació del trànsit, previ informe 

favorable dels serveis tècnics municipals.
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• S’ha publicat als diaris locals de la nostra ciutat 1 ban d’Alcaldia sobre diverses 

ordenacions de trànsit resoltes per Decret de la Tinència d’Alcaldia de Trànsit.

• S’han realitzat 15 trasllats i lliuraments de documentació mitjançant decret de la 

conselleria delegada en matèria de Mobilitat.

• S’ha portat a terme l’estudi de delimitadors de guals als accessos dels pàrquings 

de diverses comunitats de propietaris.

• S’han sol·licitat els informes de trànsit següents:

Enginyeria de Camins 41

Guàrdia Urbana 77

Brigada Municipal  6

Empresa Municipal de Transports, SA  3

Servei Municipal de la Discapacitat  8

Altres (Servei de Mobil i tat i  Via Pública, Empresa Municipal 

d’Aparcaments, Assessoria Jurídica, Assessoria Fiscal, Serveis Tècnics 

d’Urbanisme, Llicències d’Obres, Contractació, Enginyeria Industrial, 

Ensenyament, Cultura, Patronat 

Municipal de Turisme, ESPIMSA, Palau de Congressos, etc.) 75

• Pel que fa al tràmit d’expedients sancionadors contra les normes de la Llei de 

trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, i d’acord amb la tasca 

administrativa que es reservà l’Ajuntament (aprovació del quadre de multes, 

manteniment de l’articulat en la base de dades de BASE-Gestió d’Ingressos Locals 

i la tramitació de la resolució dels recursos contra el servei de retirada del vehicle 

de la via pública per part de la grua municipal) aquest departament ha realitzat 

les tasques següents:

Tramitació d’expedients per recurs contra el servei de retirada del vehicle de 

la via pública  809

Peticions d’informe a la Guàrdia Urbana d’expedients d’al·legacions contra la 

grua, la denúncia dels quals ha prescrit o BASE ha finalitzat el seu tràmit per 

diversos conceptes 225

Resolucions de devolució de l’import de la taxa, abonada indegudament  9 
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Tramitació d’expedients dels quals s’ha confirmat el servei de grua  151

Resolucions de devolució de l’import de la taxa abonada indegudament que 

es troben als serveis de fiscalització 28

EXPEDIENTS ESPECÍFICS

En aquest departament s’han tramitat quatre expedients per al Síndic de Greuges 

de Tarragona i un per al Síndic de Greuges de Barcelona, dos dels quals feien 

referència a denúncies de trànsit i els altres tres, a temes de trànsit.

• Des del Registre General de l’Ajuntament s’han lliurat al Departament de Trànsit 

4.309 instàncies en matèria de denúncies i d’ordenació del trànsit, de les quals, una 

vegada seleccionades, 3.076 han estat degudament traslladades a BASE-Gestió 

d’Ingressos Locals per ser de la seva competència, delegada per aquest Ajuntament. 

Les 1.233 instàncies que consten al Departament de Trànsit, 809 fan referència a 

serveis de grua; 70 peticions de targetes per a la Part Alta, i 254 fan referència a 

peticions de trànsit.
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El Departament de Serveis Públics, en el que fa referència a Transports ha realitzat, 

durant l’any 2009, els treballs següents:

• Expedients tramitats .....................................................................................  277

• Decrets .......................................................................................................... 27

• Sol·licituds per als exàmens per obtenir la cartilla municipal de taxista  .............. 62

• Sol·licituds de traspassos de llicències d’autotaxi ................................................ 1  

• Expedients de sol·licitud per part dels seus titulars (afectar o substituir vehicle) 

   de canvi de material dels autotaxis .................................................................. 12

• Sol·licitud de la Federació Empresarial d’Autotransport de Tarragona de 

   modificació de les tarifes del taxi

• Expedients relacionats amb l’Empresa Municipal de Transports Públics 

   de Tarragona, SA (EMT) ............................................................................... 120 

• Expedients relacionats amb el Servei Territorial de la Demarcació de 

   Port i Transports ............................................................................................. 28

• Expedients de sol·licitud de transport escolar  ..................................................  25

• Expedients sobre assumptes diversos  .............................................................  20 
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El Departament de Serveis Públics, pel que fa referència a Aigües, ha realitzat, durant 

l’any 2009, els treballs següents:

• Expedients tramitats ......................................................................................... 31

• Decrets ............................................................................................................. 3

Expedients relacionats amb EMATSA ................................................................ 20

Expedients relacionats amb l’ACA ...................................................................... 6

Expedients diversos ..........................................................................................  5
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ASSESSORIA JURÍDICA

L’Assessoria Jurídica ha realitzat durant l’any 2009, els treballs següents:

• Documents rebuts del Registre General: ........................................................ 615

• Expedients iniciats de nou: ........................................................................... 396

• Expedients que disposaven d’antecedents: .................................................... 310

A més, s’ha rebut diversa documentació dels procuradors dels tribunals i dels 

representants processals que porten la gestió de les diferents causes, que és la 

que suposa major laboriositat, la qual no es registra i s’arxiva directament a cada 

expedient.

SECCIÓ DE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS

Iniciats 99 expedients en relació a recursos contenciosos administratius en els quals 

l’Ajuntament ha estat part (increment d’un 26,95% respecte l’any 2008). D’aquests:

- En 96 l’Ajuntament és part demandada

- En 16 l’Ajuntament compareix com a part codemandada (14 d’ells s’han tramitat en 

expedient conjunt)

- En 3 l’Ajuntament és part demandant

A més, s’han tramitat 211 documents rebuts del Registre General que disposaven 

d’antecedents.

De tots els escrits que s’han fet en aquesta Assessoria Jurídica adreçats al Jutjat 

Contenciós Administratiu, a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya i al Tribunal Suprem cal destacar, entre d’altres de diversa 

índole, els que s’han fet pels conceptes següents:

 

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE TARRAGONA

-Sol·licituds d’autorització judicial:  ....................................................................... 1

-Vistes orals:  ..................................................................................................... 20

-Compareixença a través de companyia d’assegurances:  ....................................... 7

-Compareixença a través de l’Assessoria Jurídica de Base - 

  Gestió d’Ingressos Locals:  ................................................................................ 11

-Contestació a la demanda:  ............................................................................... 20

-Proposició de prova:  ........................................................................................ 14

-Ampliació proposició de prova:  .......................................................................... 2
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-Conclusions:  .................................................................................................... 14

-Al·legacions diverses:  ....................................................................................... 32

-Aplanament:  ...................................................................................................... 6

-Aplanament parcial:  .......................................................................................... 2

-Impugnació recurs de súplica:  ............................................................................. 3

-Oposició a recurs d’apel·lació:  ......................................................................... 12

-Oposició a recurs de revisió:  ............................................................................... 1

-Oposició a recurs de súplica:  .............................................................................. 2

-Interposició de recurs d’apel·lació:  ...................................................................... 2

-Interposició recurs de revisió:  .............................................................................. 1

-Incident d’execució de sentència:  ........................................................................ 2

-Interposició de recurs de súplica:  ......................................................................... 3

-Sol·licitud aclariments sentència:  ......................................................................... 2

-Reconeixement extraprocessal:  ............................................................................ 3

-Interrogatori:  ..................................................................................................... 9

-Testifical:  ........................................................................................................... 5

-Lliurament dictamen pericial:  .............................................................................. 4

JUTJATS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS DE MADRID

- Compareixença a través de l’Assessoria Jurídica de Base-Gestió d’Ingressos Locals: 3

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

-Interposició de recurs contenciós administratiu:  .................................................... 1

-Formalització de demanda:  ................................................................................ 1

-Contestació demanda:  ........................................................................................ 2

-Proposició de prova:  .......................................................................................... 4

-Conclusions:  ...................................................................................................... 1

-Compareixença en incident de nul·litat d’actuacions:  ............................................ 1

-Compareixença en recurs d’apel·lació:  .............................................................. 11

-Compareixença en qualitat de codemandats:  ....................................................... 2

-Compareixença en incident de nul·litat d’actuacions:  ............................................ 1

-Al·legacions diverses:  ......................................................................................... 8

-Sol·licitud taxació de costes:  ............................................................................... 3



AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 200984

ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I SERVEIS CENTRALSCAPÍTOL I I

ASSESSORIA JURÍDICA

-Incident execució de sentència:  ........................................................................... 1

-Incidents excepcionals de nul·litat d’actuacions:  .................................................... 2

-Oposició a recurs de súplica:  .............................................................................. 1

-Requeriment ingrés costes processals:  .................................................................. 2 

-Sol·licitud rectificació sentència:  .......................................................................... 1

-Lliurament dictamen pericial:  .............................................................................. 2

-Ratificació dictamen pericial:  .............................................................................. 1

TRIBUNAL SUPREM

-Compareixença en recurs de cassació:  ................................................................ 1

-Oposició a recurs de cassació:  ............................................................................ 1

SECCIÓ ALTRES JURISDICCIONS

Iniciats 41 expedients en relació a diverses causes d’índole civil o penal que s’han 

tramitat davant els corresponents jutjats i/o tribunals. Cal destacar en aquest apartat:

- S’han tramitat 11 expedients de reclamació, a través de la corresponent companyia 

d’assegurances, per danys produïts a béns municipals.

- S’ha exercit 1 acusació particular.

- Defensa jurídica de l’Ajuntament com a responsable civil subsidiari en un assumpte 

penal.

- S’han instruït 12 expedients en relació a la defensa, a través de companyia 

d’assegurances, d’agents de la Guàrdia Urbana imputats, inculpats o denunciats 

en demandes interposades per accions derivades del servei.

A més, s’han rebut 22 documents relatius a causes d’índole civil o penal que ja 

disposaven d’antecedents al Departament.

SECCIÓ ADMINISTRATIVA

INFORMES INTERNS

Emesos 42 informes de caire intern sol·licitats per diferents departaments i serveis 

d’aquest Ajuntament. No es computen les consultes verbals o mitjançant correu 

electrònic que s’atenen directament sense obrir expedient.
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JUTJATS I ALTRES ORGANISMES OFICIALS

Iniciats 189 expedients corresponents a escrits de sol·licitud d’informació provinents 

de jutjats i tribunals, de la Tresoreria de la Seguretat Social, de l’Agència Tributària i 

d’altres organismes oficials.

Instruït expedient de responsabilitat referent a reclamació patrimonial formulada per la 

mercantil Fortín de la Reina SA.

Tramitats, a més, 57 escrits de sol·licitud d’informació en expedients dels quals ja se’n 

tenien antecedents.

EXERCICI D’ACCIONS ADMINISTRATIVES

• Interposició, a través d’empresa especialitzada (agents de la propietat industrial), de 

recurs d’alçada contra la concessió de les següents marques:

- Marca 2.841.330 “TARRACOP@RTY” (classe 21).

• Interposició, a través d’empresa especialitzada (agents de la propietat industrial), de 

recurs contenciós administratiu contra la concessió de les següents marques:

- Marca 2.841.330 “TARRACOP@RTY” (classe 21).

- Marca 2.786.079 “TARRAGONA ERÓTICA” (classe 41)

• Interposar recurs de cassació, a través d’empresa especialitzada (agents de la 

propietat industrial), referent a la concessió de la marca núm. 2.620.427 “MOSTRA 

TARRAGONA PESCADOR I MARINERA”.

• Signat acord de coexistència amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 

Navegació de Tarragona referent a l’autorització per registrar la marca “CONCURS 

TARRAGONA DTAPES”, més logotip, a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, per 

distingir serveis de la classe 41.

• Formalitzat, entre l’Ajuntament de Tarragona i la societat suïssa Tarragossa AG, 

acord de delimitació dels serveis de la sol·licitud formulada per la dita societat suïssa 

de registre de la marca comunitària núm. 5.498.605 “TARRAGOSSA”, en relació a la 

classe 35.
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Per part de Comptabilitat i Pressupostos s’han realitzat, durant l’any 2009, els treballs 

següents:

Expedient d’aprovació del pressupost general de l’ajuntament de tarragona

El pressupost general consolidat de l’Ajuntament per al 2009, aprovat inicialment 

en sessió plenària celebrada el dia 28/11/08, incloent-hi el propi de l’Ajuntament 

de Tarragona, els dels organismes autònoms, i els de les empreses dependents 

de l’Ajuntament, s’eleva en ingressos a 242.210.899,32 €  i en despeses a 

241.735.578,32 €.

Estat d’ingressos

Capítol 1. Impostos directes  ......................................................... 69.708.000,00 €

Capítol 2. Impostos indirectes  ........................................................  7.013.972,00 €

Capítol 3. Taxes i altres ingressos  ................................................. 49.103.471,07 €

Capítol 4. Transferències corrents  ................................................. 37.778.358,00 €

Capítol 5. Ingressos patrimonials  ...................................................  3.888.893,86 €

Capítol 6. Alienació inversions reals  ............................................. 14.095.333,62 €

Capítol 7. Transferències de capital  .............................................. 10.039.748,87 €

Capítol 8. Variació actius financers  ................................................... 128.000,00 €

Capítol 9. Variació passius financers  ............................................ 50.455.121,90 € 

TOTAL  ...................................................................................... 242.210.899,32 €

Estat de despeses

Capítol 1. Despeses de personal  ................................................... 67.367.945,28 €

Capítol 2. Despeses en béns i serveis ............................................. 75.774.088,25 €

Capítol 3. Despeses financeres .......................................................  7.084.613,64 €

Capítol 4. Transferències corrents .................................................... 9.184.464,25 €

Capítol 6. Inversions reals  ............................................................ 67.404.962,17 €

Capítol 7. Transferències de capital ................................................  2.306.338,28 €

Capítol 8. Variació actius financers  ................................................... 128.000,00 €

Capítol 9. Variació passius financers  ............................................ 12.485.166,45 €

TOTAL  .....................................................................................  241.735.578,32 €

Programa d’inversions

El programa d’inversions per al 2009, integrat en el pressupost general, s’eleva a 
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69.711.300,45 €, del qual correspon al propi Ajuntament 56.676.687,23 €, essent el 

següent desglossament per Àrees: 

Despeses

Àrea de Presidència  .................................................................... 11.146.987,07 €

Àrea de Gestió Econòmica i Pressupostària i Serveis Centrals ...........  2.106.000,00 €

Àrea de Territori .......................................................................... 22.189.877,39 €

Àrea de Promoció i Estratègies de Ciutat  ...........................................  435.500,00 €

Serveis a la Persona .........................................................................  904.877,00 €

Àrea de Cultura, Patrimoni i Ensenyament ..................................... 19.893.445,77 €

TOTAL  ........................................................................................ 56.676.687,23 €

Resum expedients modificatius de crèdit any 2009

Durant l’exercici 2009 s’han tramitat un total de 37 expedients modificatius de crèdits 

amb el següent desglossament :

Tipus expedient  ....................................................................................... Quantitat 

Crèdit extraordinari  ......................................................................  5.948.770,18 €

Suplement de crèdit  ..................................................................... 19.267.659,46 €

Transferències positives ................................................................... 5.537.688,36 €

Tansferències negatives................................................................... 5.537.688,36 €

Romanents incorporats  ................................................................ 40.067.666,21 €

Crèdit generat per ingressos ......................................................... 30.010.119,61 €

Baixes per anul·lació .................................................................... 14.629.997,45 €

Expedients relatius a operacions de crèdits, avals i càrrega financera

-Proposta per autoritzar a SMHAUSA per concertar operació crèdit a ll.t. Cr. Smith 

per 212.468,00 €.

-Proposta per autoritzar a SMHAUSA per concertar operació crèdit a ll.t. Promoció 

RODOLAT DEL MORO per import de 7.527.549,00 €.

-Operació préstec ll. t. Ajuntament 28.183.021,00 € pressupost 2009.

-Operació préstec ll. t. Ajuntament 11.816.979,00 € pressupost 2009.

-Operació tresoreria EMDE per import de 250.000,00 €.
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-Estat del deute a 31/12/09 + seguiment PR’S.

-Donar compte al Consell Plenari de l’Informe de la Intervenció d’acord al RD 

1463/2009.

-Proposta per autoritzar a ESPIMSA refinançament deute UTES Joan XXIII, President 

Companys i av. Catalunya.

-Proposta per ratificar l’acord del Ple de l’EMD LA CANONJA, del qual s’aprova una 

operació de crèdit a ll. t. per import de 1.000.000,00 €.

-Operació tresoreria c.t. EMT per import de 1.500.000,00 €.

Expedients relatius a liquidació i comptes generals

-Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Tarragona de 

l’exercici 2008.

-Documents anul·lacions 2009.

-Aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal de Turisme de 

l’exercici 2008 i incorporacions de romanents.

-Aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal de Turisme de 

l’exercici 2008 i incorporacions de romanents.

-Aprovació de la liquidació del pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Socials 

de Tarragona (IMSST) l’exercici 2008 i incorporacions de romanents.

-Estat d’execució corresponent al 1r trimestre 2009, empreses municipals, 

Ajuntament de Tarragona i organismes autònoms. 

-Estat d’execució corresponent al 2n trimestre (primer semestre) 2009, empreses 

municipals, Ajuntament de Tarragona i organismes autònoms.

-Aportació compte general 2008 de l’Ajuntament de Tarragona integrat pel propi 

Ajuntament, els autònoms i empreses municipals.

-Estat d’execució corresponent al 3r trimestre 2009, empreses municipals, 

Ajuntament de Tarragona i organismes autònoms.

Nòmines

S’han fiscalitzat i comprovat una per una totes les variables de les nòmines dels 

treballadors municipals així com també s’han comprovat totes les altes i baixes del 

personal de les nòmines de tots els mesos de l’any 2009.

Despeses a justificar

Amb càrrec a l’exercici pressupostari 2009 s’han expedit 264 manaments a justificar. 
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A la data de l’elaboració d’aquesta memòria, s’han tramitat un total de 31 expedients 

d’aprovació, de justificants corresponents als 325 comptes justificatius presentats. 

Aquests expedients han representat la fiscalització de 4.263 justificants, i que han 

estat aprovats mitjançant resolucions del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Gestió 

Econòmica i Pressupostària, i de l’alcalde, o es troben en tràmit d’aprovació.

Informes i expedients d’estudis de costos

-Informe sobre preus espectacles “Temp. Hivern 2009” - Teatre Metropol

-Preus mínims licitació dels diferents usos de platges 2008

-Informe econòmic fraccionament pagament ICIO - 

-Informe econòmic fraccionament pagament quotes urbanístiques - 

-Informe econòmic fraccionament pagament quotes urbanístiques -

-Informe econòmic fraccionament pagament concessions administratives -

-Informe sobre preus espectacles “Temp. Primavera 2009” - Teatre Metropol

-Informe econòmic sobre quotes Escola Municipal de Música per al curs 2009/2010

-Informe econòmic sobre quotes Centre Municipal de Formació d’Adults pel curs 

2009/2010

-Preus públics Patronat Municipal d’Esports

-Informe preus publicitat catàleg Dupondis - Club Tarraconins

-Informe sobre preus proposats per l’IMSS sobre casals “Tàrraco-estiu” i “Tàrraco-Jove”

-Informe sobre preus aparcaments de dissuasió de superfície

-Informe sobre preus d’inscripció a les activitats corresponents a l’ “Estiu Jove 2009”

-Estudi econòmic noves tarifes de l’Ord. Núm. 17 (CRAAMT): col·locació xip, 

esterilització, vacunació i donació animal

-Informe sobre l’estudi econòmic ampliació del servei de neteja dels centres docents

-Informe preu públic per a la utilització del Palau Firal i de Congressos per la EMDE

-Informe sobre preus venda entrades “ETC Festival 2009”

-Informe sobre valoració de la indemnització per la caserna Guàrdia Urbana a 

Promociones y Servicios Alegret, S.A.

-Estudi econòmic taxa per informe sobre allotjament adequat per a reagrupació familiar

-Recollida i eliminació escombraries 2010 i 2008 Tancat (Ord. Num. 7)

-Grua municipal 2010 i 2008 Tancat (Ord. Num. 10)

-Informe econòmic fraccionament pagament ICIO - 

-Informe econòmic ajornament/fraccionament pagament IAE 
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-Preus públics Patronat Municipal de Turisme 2010

-Informe econòmic fraccionament pagament IAE - I

-Informe sobre preus espectacles “Temporada de Tardor 2009” - Teatre Metropol

-Estudi econòmic taxa per reserva d’espai que comporta prohibició d’estacionar

-Estudi econòmic modificacions Ordenances Fiscals números 15 i 17

-Estudi econòmic taxa utilització teatres/sales d’actes dels centres cívics

-Estudi econòmic inclusió entrada amb Carnet Jove al Museu d’Història (Ordenança 

Fiscal núm. 15)

-Estudi econòmic preus públics de la formació continuada al SMO

-Informe econòmic ajornament pagament liquidacions IAE

-Llicències urbanístiques 2010 i 2008 Tancat (Ord. Num. 5)

-Estudi econòmic taxes per reproducció de documents

-Informe econòmic ajornament pagament liquidacions IAE

Expedients varis

-Aportacions als grups polítics municipals 2009

-Informe sobre futura 628/10296 de mig 2001 de FCC

-Circular 1 IG /2009 Justificació subvencions

-Sol·licitud SMHAUSA fraccionament IAE

-Participació Tributs de l’Estat 2009

-Memòria comptabilitat 2008

-Informe tarifes taxis per a l’any 2009

-Dissolució Fundació d’Estudis Universitaris “Ciutat de Tarragona”

-Autoritzar a EMATSA a facturar a l’ACA el servei de sanejament

-Denegació Factoring IMAGA-CAIXA PENSIONS

-Autorització usuaris certificat presentació declaracions via telemàtica

-Interessos demora devolució serveis grua 2009

-Informe descomptes FCC (1%; 15%)

-Interessos demora quotes urbanístiques

-Revisió preus piscina St. Pere i St. Pau (serviesport)

-Interessos legals expedients Urbanisme Gestió

-Revisió preus contracte neteja escales - CLANSER

-Revisió preus contracte vigilància (COMANT V.P.)

-Justificació subvenció Pla integral Camp Clar

-Revisió preus manteniment zones verdes: Ponent i Centre (Agrotarraco,S.L.)
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-Aportació quota 2009 Membre del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea 

d’influència. 

-Relació 1/09 de reconeixement de deutes exercici 2008 i anteriors d’inversions

-Aportació al Consell Comarcal del Tarragonès de 70.836,03 € en concepte de 

prestació supramunicipal de serveis al municipi, anualitat 2009.

-Auditoria i Comptes Anuals Gimnàstic de Tarragona S.A.D.

-Qüestionari FEMP “Evolución liquidez bienio 2006-2008”

-Informe justificació despeses adults - Generalitat

-Informe sobre l’IVA enderrocament “Ca La Garça”

-Revisió preus camió brigada municipal - Cecilio Cotano

-Model 347 Exercici 2008

-Inventari de béns

-Revisió de preus contracte manteniment enllumenat (SECE)

-Relació 2/09 de reconeixement de deutes

-Informe per l’estudi econòmic (La Canonja)

-Aportació inversions La Canonja

-Relació 3/09 de reconeixement de deutes

-Revisió de preus manteniment àrees jocs infantils (AZAHAR)

-Revisió preus vigilància, salvament, socorrisme de platges (Creu Roja)

-Revisió preus unitat escolarització (Fund. P. Call. L’amic)

-Interessos legals - Expedients béns i Domini Públic

-Normes gestió de la despesa empreses i patronat

-Revisió preus serveis vigilància de la salut (MRM)

-Compra accions EMDE: 499.439,31 €

-Inventari de béns 2009

-Subvenció al transport urbà

-Interessos de devolució quotes inscripció Joventut

-Justificació E. Música, E. Adults i plàstica – Consell Comarcal

-Justificació subvenció Joventut – Ministerio de Trabajo e Immigración

-Compte accions Parc Tecnològic

-Informe costos dels CEIP per impartir ESO

-Revisió preus Servei recollida residus i neteja viaria – FCC

-Interessos demora Llei 3/2004 contra morositat (ESRI ESPAÑA)

-Liquidació econòmica Consorci Urbium Hispaniae

-Justificació subvenció EM Música – Generalitat
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-Revisió preus contracte manteniment via pública (UTE ACSA EMATSA)

-Requeriment 349 Hisenda operacions intracomunitàries

-Aportació Patronat de Turisme per inversions 2009

-Tribunal de Cuentas – Compte General Ajuntament 2008

-Proposta Tribunal de Cuentas informació sobre finançament dels grups polítics 

municipals exercici 2008

-Pacte de Santes Creus

-Prorrateig primes assegurances a O A i Societats

-Justificació subvenció Oficina Local Habitatge (OLH)

-Justificació subvencions Cooperació

-Justificació subvencions Ensenyament (Consell Mpal. Infants)

-Justificació llars infants curs 2008/09 Subv. Generalitat

-Revisió preus contracte honoraris direcció d’obra Caserna Guàrdia Urbana

-Resolució endós factures AZAHAR

Informes sobre embargaments a persones físiques i jurídiques

S’han informat totes les demandes presentades per organismes judicials i 

administratius sol·licitant localització o embargament de béns o drets de persones 

físiques i jurídiques que constin als fitxers de tercers de comptabilitat.

Informes de consignació pressupostària programa int-form@

S’han realitzat amb el programa Int-form@ un total de 698 informes de consignació 

pressupostària del pressupost de l’exercici 2009.

Informes de subvencions

Durant l’exercici 2009 s’han efectuat 275 informes sobre justificació de subvencions 

atorgades a diferents entitats ciutadanes i sobre els justificants pendents. 

Informes de fiances

Durant l’exercici 2009 s’han efectuat un total de 108 informes sobre les devolucions 

de fiances per tal de comprovar si els avals consten ingressats. 

Operacions comptables del pressupost 2009

Durant l’exercici 2009 s’han registrat un total de 42.114 operacions de despeses, 

4.862 d’ingressos i 11.149 no pressupostàries.
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Pel que fa al Servei de Contractació, Compres i Subvencions s’ha realitzat durant 

l’any 2009 els treballs següents:

El Servei de Contractació, Compres i Subvencions ha continuat amb la tasca 

iniciada l’any 2008, data en qual es va crear, consolidant així l’estructuració tant 

organitzativa com procedimental del mateix per tal d’aconseguir una millora en 

la gestió que comporti l’agilització dels procediments, mitjançant la utilització de 

models preestablerts, la unificació de criteris i, en general, una major eficàcia en el 

compliment dels objectius fixats.

En aquest sentit s’han revisat i actualitzat els models d’instàncies emesos l’any 2008.

Des del propi Servei s’ha mantingut actualitzat el perfil del contractant de l’Ajuntament 

de Tarragona en relació a les licitacions tramitades pel Servei, d’acord amb allò exigit 

en la Llei de Contractes del Sector Públic.

S’ha mantingut el registre electrònic de pliques posat en marxa l’any 2008 i s’ha 

iniciat una revisió del registre d’expedients creat l’any 2008 per a la seva millora.

S’han iniciat els tràmits per a l’obtenció del certificat de qualitat ISO 9001/2008. 

Amb tal finalitat s’ha constituït un Comitè de Qualitat, amb la voluntat de fer un 

seguiment de la implantació del sistema de qualitat. Aquest comitè ha establert els 

objectius de qualitat, la periodicitat de la seva revisió, la determinació d’indicadors, 

etc. i alhora cada objectiu es recollia en una fitxa d’objectius; s’han fixat fins a la 

data els procediments corresponents a contractació d’obres, contractació de serveis, 

subvencions, compres i tramitació de factures. Està pendent el tràmit d’auditoria per tal 

d’obtenir la certificació per l’organisme corresponent.

Atès que per Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre, es va crear un Fons 

Estatal d’Inversió Local amb l’objectiu d’augmentar la inversió pública a l’àmbit 

local mitjançant el finançament d’obres de nova planificació i execució immediata, a 

partir de l’exercici 2009, des del Servei de Contractació es van elaborar els models 

corresponents per a la tramitació dels expedients de contractació finançats amb els 

ajuts procedents d’aquest fons, amb la finalitat d’agilitzar la seva tramitació d’acord 

amb la urgència i celeritat requerida per la pròpia norma de creació del fons. Així 
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mateix, tal com es descriurà posteriorment, es van tramitar els expedients per tal de 

sol·licitar els ajuts, mitjançant la remesa telemàtica de la documentació preceptiva, la 

comunicació dels ajuts rebuts, la tramitació administrativa dels contractes, el seguiment 

del compliment de les condicions especials d’execució fixades als plecs d’acord amb 

el requerit pel Reial decret llei, la justificació de l’aplicació dels fons rebuts davant del 

ministeri i la sol·licitud de pròrroga en els projectes que no han estat finalitzats a 31 

de desembre de 2009.

En col·laboració amb l’Àrea de Comunicació, Participació i Societat de la Informació 

i la Secció d’Informàtica municipal s’han iniciat els tràmits per a la futura adquisició 

d’una plataforma de gestió electrònica de procediments de contractació, revisant la 

redacció del plec tècnic que ha de regir la dita licitació que es preveu adjudicar durant 

l’exercici 2010 d’acord amb la senda financera marcada per la subvenció atorgada 

en el marc del Plan Avanza 2009.

Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 9 de setembre de 2008, es va crear una 

comissió d’investigació per estudiar i concretar les possibles responsabilitats de gestió 

i econòmiques que es puguin derivar de l’incompliment del contracte de concessió 

per a l’ús privatiu de domini públic, adjudicat a la UTE Jaume I, per a la construcció i 

explotació d’un aparcament soterrani robotitzat, a l’illa 51 del Pla especial Part Alta, 

en la qual ha participat la cap del Servei de Contractació i ha realitzat els informes i 

treballs corresponents en el marc de la comissió esmentada.

Finalment s’han efectuat nombrosos informes en relació a temes diversos relacionats 

amb l’àmbit de la contractació administrativa així com sobre l’estat dels procediments 

que es tramiten des de les Seccions de Contractació i Compres, incloent-hi la revisió 

prèvia i, si s’esqueia, la rectificació dels plecs tècnics presentats a les dues seccions per 

tal d’ajustar-los als requeriments legalment previstos.

Es tramita l’aprovació dels projectes d’obres provinents del Servei Municipal de 

l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA, corresponents als plans integrals que gestiona.

A continuació s’exposen degudament desglossats els tipus i número d’expedients 

tramitats tant per les seccions de contractació d’obres i serveis com per la secció de 

compres i subvencions
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1. ACTIVITAT DE LA SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ D’OBRES I SERVEIS 

NOMBRE D’EXPEDIENTS INICIATS:  .................................................................. 321

Nombre de Decret Exp. Anteriors + Any 2009 + Factures + Certificacions + Devol. 

fiança.............................................................................................................. 988

Propostes d’acord : Consell Plenari  ....................................................................  15

Propostes d’acord: Junta de Govern Local  ..........................................................  62

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ D’OBRES:

Adjudicacions per obres menors ........................................................................  85

Adjudicacions pel procediment negociat .............................................................  41

Adjudicacions pel procediment obert ..................................................................  11

Adjudicacions pel tràmit d’emergència ...............................................................  12

Aprovacions de projectes modificats  ....................................................................  3

Certificacions d’obres aprovades  ...................................................................... 104

Factures d’obres aprovades ...............................................................................  76

Factures de reconeixement i convalidació  .............................................................  4

Fiances tramitades i tornades  ............................................................................  25

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS:

Adjudicacions de serveis menors  .......................................................................  40

Adjudicacions de treballs de coordinació ............................................................  62

Adjudicacions pel procediment negociat ...............................................................  6

Adjudicacions pel procediment obert ....................................................................  5

Adjudicacions pel tràmit d’emergència ...............................................................  20

Aprovació modificació contracte de Servei  ...........................................................  1

Certificacions de serveis aprovades  ...................................................................  76

Factures de serveis aprovades ........................................................................... 596

Factures de reconeixement i convalidació  ...........................................................  44

Pòlisses d’assegurances aprovades .................................................................... 138

Ampliacions de contractes  ..................................................................................  1

Revisions de preus aprovats .................................................................................  5

Pròrrogues aprovades  ......................................................................................  12

Fiances tramitades i tornades ...............................................................................  6
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EXPEDIENTS TRAMITATS DEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL:

Adjudicacions de serveis menors  .......................................................................  62

Adjudicacions pel procediment negociat .............................................................  28

Adjudicacions pel procediment obert ....................................................................  9

Pròrrogues ..........................................................................................................  6

Certificacions d’obra ........................................................................................ 134

Factures ............................................................................................................  62

El FEIL ha contractat un total de 1.002 persones d’una previsió de 753 persones, de 

les quals 413 estaven en situació d’atur. Des del servei s’ha efectuat el seguiment 

corresponent al compliment d’aquest requisit de la contractació d’aturats durant tota la 

durada del contracte

Des de la Secció de Contractació d’Obres i Serveis, s’han tramitat expedients per a 

l’adjudicació de concessions de domini públic i s’ha iniciat l’estudi i revisió d’aquelles 

que han quedat extingides o desertes.

2. ACTIVITAT DE LA SECCIÓ DE COMPRES I SUBVENCIONS 

2.1. COMPRES

Nombre d’expedients tramitats:  1.189

Contractes menors: 1.143 Menys de 1.000 € 862

 Més de 1.000 €   281

Adquisicions generals: 659

Manteniments: 91

Reparacions: 232

Serveis: 126

Lloguers: 35

 

Adquisicions Patrimoni de l’Estat: 4

Licitacions: 21

Procediment negociat: 16

Procediment obert: 5

Altres: 25
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Entre les adquisicions efectuades cal destacar:

DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE  ............................................... IMPORT APROXIMAT

Equipament informàtic  ........................................................................... 177.941 €

Vestuari diferents col·lectius .................................................................... 102.631 €

Material Senyalització .............................................................................  79.416 € 

Consumibles informàtics  ........................................................................ 137.515 €

Carburant per als vehicles ........................................................................  95.316 €

Mobiliari i complements ...........................................................................  23.592 €

Material de neteja ...................................................................................  20.605 €

Material d’oficina i papereria ................................................................. 110.908 €

Maquinari i equipament d’oficina entre el qual destaca l’adquisició de diverses 

fotocopiadores digitals, aparells de fax, projectors, destructores de paper, 

enquadernadores, telèfons, etc. per a diversos departaments.

 2.2. FACTURES

Total factures registrades:  ........................................................................... 10.010 

Total factures comptabilitzades des del departament:  .....................................  2.250

Des de la Secció de Compres es porta el registre comptable de la facturació que entra 

l’Ajuntament (a excepció del Departament de Cultura, Museu i Contractació) i, així 

mateix, s’aproven comptablement totes les factures corresponents a subministraments 

tramitats per Compres. S’han registrat 10.010 factures, de les quals 2.250, s’han 

comptabilitzat també des de Compres fins arribar a la fase “O” per tractar-se de 

Serveis contractats o de materials adquirits des de Compres. 

2.3. CONTROL DESPESA

Durant l’exercici 2009, s’ha confeccionat l’informe detallat respecte als diferents 

consums corrents de l’exercici 2008, que es controlen des del Servei. S’efectua a 

continuació una breu ressenya d’aquest. Les dades corresponen a l’exercici 2008, ja 

que no es disposa encara de la totalitat de la informació de 2009, perquè la despesa 

dels consums finals de l’any arriba normalment durant el primer trimestre de l’exercici 

següent.
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AIGUA 

Despesa facturació ............................................................................ 453.996,70 €

M3. consumits ......................................................................................529.389 m3

Nombre total de comptadors ............................................................................  424

Baixes al llarg de l’exercici ..............................................................  15 comptadors

Altes al llarg de l’exercici .................................................................  34 comptadors

APARCAMENTS 

Es controla la despesa de facturació per l’ús que fan els regidors de l’aparcament de 

Saavedra i de les 12 places que l’Ajuntament té en propietat a la plaça de la Font. 

Al mes de juliol de 2008 es va pactar amb l’Empresa Municipal d’Aparcaments, el 

pagament de l’ocupació del pàrquing de Saavedra, per part dels regidors mitjançant 

tarifa plana, per un import de 69,60 € vehicle mensual i un màxim de 18 places.

Despesa facturació ......................................................................... 32.195,90 €

Desglossament: 

Pàrquing Saavedra ......................................................................... 27.658,45€

Pàrquing Plaça la Font ...................................................................... 4.077,86 €

Pàrquing Passeig Torroja ..................................................................... 459,59 €

CLUBS DE FUTBOL I ENTITATS ESPORTIVES 

Despesa corrent (aigua, gas i llum) ...............................................  165.317,45 €

Desglossament: .................................................................................................

Aigua ...........................................................................................  33.357,73 €

Gas ..............................................................................................  40.618,27 €

Llum .............................................................................................  91.341,54 €

Nombre d’instal·lacions  ...............................................................................  10

CONSUMIBLES INFORMÀTICS

Despesa ............................................................................................. 95.082,34 €

Nombre de consumibles adquirits ....................................... 1.442 (cartutxos i tòners)

Nombre d’impressores ..................................................................  268 impressores
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CORRESPONDÈNCIA

Despesa facturació ...........................................................................  359.034,14 €

Nombre de cartes trameses ..............................................................  337.339 cartes

Nombre de paquets  ...........................................................................  497 paquets

 

 DIETES PER DESPLAÇAMENTS DE TREBALLADORS MUNICIPALS 

Import total de la despesa .................................................................... 92.130,06 €

Nombre de desplaçaments  ........................................................  687 desplaçaments

Nombre de persones que s’han desplaçat ............................................ 178 persones

Percentatge de treballadors que s’han desplaçat respecte al nombre total .......  12,79%

 ENERGIA ELÈCTRICA 

Import total de la despesa ..............................................................  2.990.530,23 €

Nombre de kW consumits ............................................................... 23.693.653 kW

Nombre total de pòlisses..................................................................................  525

DESPESA FARMACÈUTICA DE FUNCIONARIS I PENSIONISTES A CÀRREC DE 

L’AJUNTAMENT

Import total de la despesa .................................................................  123.445,00 €

Total receptes dispensades  ..............................................................  9.424 receptes 

Aportació Ajuntament .........................................................................  93.112,84€

 

FOTOCOPIADORES 

Import total de la despesa ..................................................................  28.003,45 €

Nombre total de còpies efectuades .........................................................  1.608.823 

Nombre total de fotocopiadores

Instal·lades a les oficines municipals ..............................................45 fotocopiadores

3 copiadores impremta

1 màquina de plànols

 

GAS 

Import total de la despesa ..................................................................  201.622,26€

Desglossament:  .....................................................................................................

Oficines municipals ..............................................................................  5.424,63 €

Col·legis ..........................................................................................  155.579,36 €
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Instal·lacions esportives .......................................................................  40.618,27 €

Volum de kWh. Gas consumit ......................................................... 4.473.705 kWh

Nombre de pòlisses  ..............................................................................  32 pòlisses

IMPRESOS 

Import total de la despesa .................................................................. 130.768,80 €

Nombre total d’impresos consumits ..............................................  7.486.365 unitats

SUBSCRIPCIONS I LLIBRES 

Import total de la despesa en concepte de subscripcions ........................  38.563,05 €

Nombre de subscripcions  ..............................................................  94 subscripcions

Import total de la despesa en concepte de llibres ..................................... 5.082,63 €

Nombre de llibres adquirits  ...................................................................... 54 llibres

TELÈFONS 

Import total despesa .......................................................................... 431.857,00 €

Total telèfons Centraleta Palau  .................................................................  792 línies

Total telèfons exteriors palau ....................................................................  173 línies

Telefonia mòbil .......................................................................................  214 línies

VEHICLES

Total despesa ...................................................................................  308.242,98 €

Total litres de carburant consumits ................................................... 93.866,06 litres

Total vehicles ......................................................................................  110 vehicles 

2.4 SUBVENCIONS

Comunicacions als diferents departaments: 149 convocatòries d’ajuts i subvencions de 

distinta temàtica i nivell . D’aquestes se n’han obert 39 expedients.

S’han realitzat tasques de coordinació i supervisió en relació al projecte Anella 

Verda presentat al Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) i al del Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER), del Consorci Administració Electrònica Oberta de 

Catalunya (AOC) i d’altres.
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- S’ha gestionat la tramitació de tota la documentació amb el ministeri corresponent 

en relació a les 99 actuacions presentades al Fons Estatal d’Inversió Local 2008-2009 

per un import consignat de 23.745.277 € (IVA inclòs). D’aquestes s’han tramitat 66 

expedients, 55 són finalitzats, 33 són en tràmit i s’ha demanat pròrroga tramitada de 6.

- S’ha començat a gestionar la tramitació de les sol·licituds del nou Fons Estatal per 

a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, prèvia elaboració i lliurament a Madrid de 6 

consultes.

S’ha elaborat l’informe final del Fons de Cohesió 2000-2006 i se supervisa la 

tramitació del període 2007-2013.

S’han confeccionat els models de convocatòria, comunicacions i registre de 

subvencions segons els criteris ISO en què està treballant l’àrea.

S’ha seguit treballant en el desenvolupament i posada en marxa de l’aplicatiu de 

subvencions.
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El Departament de Contribucions Especials i Quotes Urbanístiques ha realitzat, durant 

l’any 2009, els treballs següents:

Pel que fa a les tasques referents a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 

taxes per serveis urbanístics, a les contribucions especials i a les quotes urbanístiques 

durant l’any 2009, han estat inherents a la gestió dels referits tributs, i que en resum es 

concreten en els següents:

·S’han tramitat 222 expedients aprovant les liquidacions provisionals de taxes per 

serveis urbanístics i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres requerint el 

pagament de les corresponents liquidacions de taxes per serveis urbanístics per import 

de 561.417,11 €, interessos de demora per import de 7.406,21 € i impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres per import de 1.681.840,15 €.

·Revisió d’autoliquidacions de taxes per serveis urbanístics i de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres per import de 2.613.083,99 €.

·S’ha tramitat 9 expedients de baixes de liquidacions d’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres i de taxes per serveis urbanístics, contribucions especials i quotes 

urbanístiques que es trobaven pendents de pagament a la recaptació municipal.

·S’ha requerit l’ingrés de liquidacions corresponents a compensacions del quart termini 

de les quotes d’urbanització del Pla parcial 9, que importen un total de 66.388,55 €, 

IVA inclòs.

·S’ha requerit l’ingrés de liquidacions corresponents a rectificacions de les quotes 

d’urbanització del Pla parcial 2, que importen un total de 582.520,03 €, IVA inclòs.

·S’ha requerit l’ingrés de liquidacions corresponents al cinquè termini de les quotes 

d’urbanització del Pla parcial 2, que importen un total de 2.916.143,10 €, IVA inclòs.

·S’ha requerit l’ingrés de liquidacions corresponents al primer termini de les 

contribucions especials del c. Mas d’en Potau que importen un total de 43.380,35 €.
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·S’ha tramitat 25 expedients de devolucions de taxes per serveis urbanístics i de 

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per raó de la caducitat, denegació, 

desistiment de les corresponents llicències d’obres.

· S’han passat a la via de constrenyiment les liquidacions que no s’han fet efectives pels 

interessats en el període de cobrament en voluntària.

·S’ha fet anunci de citació, en el cas dels titulars de liquidacions que no s’han pogut 

notificar individualment.

·S’ha procedit enviar la còpia dels projectes tècnics corresponents als interessats, un 

cop revisada l’autoliquidació efectuada, requeriment, en el seu cas, diferència de 

taxes per serveis urbanístics i/o impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

·Durant l’any 2009 han tingut entrada 266 instàncies, corresponents a recursos de 

reposició contra diferents liquidacions notificades de taxes, impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres, de contribucions especials i quotes urbanístiques, aportació 

d’informació complementària, sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts, sol·licitud 

de bonificació del 95% del ICIO, sol·licituds de canvi de domicili fiscal, sol·licituds de 

canvi de nom i sol·licitud d’informació i/o certificats, a les qual s’ha donat el tràmit 

corresponent.
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El Departament d’Estadística ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs següents:

Les tasques fonamentals són en relació amb la població, la qual cosa comporta les 

pertinents certificacions anuals, revisió d’altes i baixes dels residents i dels canvis de 

domicili, expedició d’informes i certificats de residència i empadronament, certificats 

de convivència i un considerable nombre de consultes i sol·licituds d’informes i 

certificats per part dels diferents departaments municipals i d’altres estaments públics.

·Eleccions Parlament Europeu 7/6/09 

·Col·laboració amb diversos estaments per les Eleccions Generals 

·Amb relació al Cens Electoral, la col·laboració de l’Ajuntament amb l’Institut Nacional 

d’Estadística es fa des d’aquest departament, trametent mensualment les variacions 

corresponents i les seves incidències per tal d’actualitzar l’esmentat Cens, així com la 

seva exposició per les eleccions al Parlament Europeu 7/6/09

·Recerca d’errors informàtics detectats al Cens Electoral

·Procés renovació padró d’estrangers 

·Revisió de tota la documentació rebuda de l’OMAC.

·Naixements i defuncions trameses per l’INE al padró d’habitants

·Procés baixa d’ofici al padró d’habitants 

·Sol·licituds diverses 2.711

·Tramitació expedients parelles de fet  ..............................................................  220

·Peticions d’informes Guàrdia Urbana  .............................................................  450 

·Certificats de convivència i empadronament 1.300 
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FORMACIÓ

El Departament de Formació ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs següents :

-Jornades de política lingüística, modalitat presencial, destinades a tot el personal 

municipal. El nombre d’assistents ha estat de 29.

-Jornades de política lingüística, modalitat en línia, destinades a tot el personal 

municipal. El nombre d’assistents ha estat de 56.

- Jornades de formació en gestió d’aplicatiu d’arxius, destinades a personal usuari dels 

diferents serveis municipals. El nombre d’assistents ha estat de 64.

-Cursos de formació continuada en anglès, nivells inicial i intermedi, destinats a tot el 

personal municipal. El nombre d’assistents ha estat de 72.

-Curs d’improvisació com a sistema pedagògic, destinat als docents de l’Escola 

Municipal de Música. El nombre d’assistents ha estat de 7.

·Jornades sobre els municipis en procés d’integració europea. El nombre d’assistents 

ha estat de 20.

·Jornada sobre fotografia mult imèdia, destinada al usuaris/àries dels 

departaments que fan tractament d’arxius d’imatges de fotografia. El nombre 

d’assistents ha estat de 30.

·Curs d’introducció al SIG corporatiu, destinat al càrrecs electes i personal directiu. El 

nombre d’assistents ha estat de 20.

·Curs sobre aplicacions del SIG corporatiu, destinat al personal tècnic municipal 

amb previsió d’utilitzar aquest aplicatiu al seu lloc de treball. El nombre d’assistents 

ha estat de 30.

·Curs de formació Jboss per a administradors/res informàtics/ques. El nombre 

d’assistents ha estat de 2.

·Curs de formació Jboss i EJB3 per a programadors/res en Java. El nombre 

d’assistents ha estat de 2.

·Curs de formació d’Oracle RAC per a tècnics/ques informàtics/ques. El nombre 

d’assistents ha estat de 2.

Un total de 360 empleats i empleades municipals han assistit a les activitats formatives 

referenciades. 

La formació específica destinada al cos de la Guàrdia Urbana queda recollida a la 

memòria que s’efectua per part de la Prefectura.
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L’Ajuntament de Tarragona s’adherí al Pla de formació agrupat de l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques i la Diputació de Tarragona per al 2009.

Sobre la base d’aquest pla i atès el seu calendari, comprès entre els mesos de febrer 

a desembre, amb 150 activitats formatives, el nombre d’assistències per part del 

personal municipal ha estat de 525. L’assistència de personal municipal ha estat en 

major part a les de l’àmbit d’informàtica, i comunicació i atenció al ciutadà.

Cal destacar, també, l’assistència de personal municipal als cursos que imparteix 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. El nombre d’inscripcions ha estat 

de 20.

S’ha de significar també que s’ha comptabilitzat un nombre d’inscripcions de personal 

municipal a cursos organitzats per altres administracions públiques o entitats. El 

nombre d’inscripcions ha estat de 63.

Per la qual cosa, són un total de 968 assistències a activitats formatives diverses, sense 

comptar les especifiques de la Guàrdia Urbana.

S’han celebrat 8 reunions de la Comissió Paritària de Formació, 3 d’elles 

extraordinàries.

L’Ajuntament també ha signat diferents convenis de cooperació educativa amb 

universitats i altres centres d’ensenyament de Catalunya, per tal que els seus i les seves 

alumnes puguin efectuar pràctiques a diferents serveis municipals, fent un total de 73 

alumnes, 28 dels quals han rebut una beca d’ajut a l’estudi. 
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GABINET TÈCNIC FISCAL

El Departament del Gabinet Tècnic Fiscal ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs 

següents:

S’han realitzat 293 informes i certificacions a petició de diversos departaments, així 

com per instància de particulars.

Quant al cadastre de l’impost de béns immobles, s’han realitzat les següents 

alteracions:

- Fitxer de finques:

690 modificacions

147 baixes

206 altes

- Fitxer de subparcel·les:

503 modificacions

167 baixes

247 altes

- Fitxer de construccions: 

517 modificacions

250 baixes

4.411 altes

- Fitxer d’unitats constructives:

120 modificacions

203 baixes

325 altes

- Fitxer de càrrecs: 

905 modificacions

175 baixes

2.626 altes

- Fitxer de titulars:

7.285 modificacions – pel que fa a altes, modificacions i modificacions d’adreces 

fiscals
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- Sobre la base d’aquestes rectificacions s’han efectuat nombrosos plànols CU1, el 

manteniment de la cartografia digital d’acord a les modificacions introduïdes a la 

base de dades.

Aquestes rectificacions i a les altes d’urbana abans esmentades, s’han emès a la 

Gerència Territorial del Cadastre, mitjançant el format d’intercanvi FINURB i FXCU1 

de cadascuna de les unitats modificades.

Una vegada valorades per la Gerència Territorial del Cadastre, les finques que 

s’han modificat, s’han revisat les valoracions corresponents i s’han tramitat les 

correccions oportunes.

- S’han realitzat 899 expedients mitjançant imprès 902 (altes nova construcció, divisió 

horitzontal, segregació, agrupació, enderrocament, etc.) .

- S’han informat 81 expedients de reclamacions, de diferents departaments, a 

instància de particulars, els quals han estat enviats a la Gerència Territorial del 

Cadastre.

- Subministrament amb suport magnètic de cartografia cadastral a altres 

departaments i entitats.

- Col·laboració amb matèria de cartografia digital amb el Departament d’Estadística.

- Col·laboració amb matèria de cartografia digital amb la Secció Tècnica 

d’Urbanisme. 

- Confecció gràfica per inclusió al SIG corporatiu de 23.325 unitats de locals de 

diferents plantes del terme municipal.

- Facilitar als interessats 360 unitats de cartografia parcel·lària a nivell de planta i 

local per a la presentació de la corresponent llicència d’obertura d’activitats.

- Revisar 155 unitats de cartografia parcel·lària a nivell de planta i local per 

presentades al Departament d’Obertura d’Activitats.

- Confecció de 18 plànols temàtics per a diferents administracions.¡IMPOST DE BÉNS 

IMMOBLES



MEMÒRIA 2009

ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I SERVEIS CENTRALSCAPÍTOL I I

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2009 109

CA
PÍ

TO
L 

II

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES

El Departament de l’Impost de Béns Immobles ha realitzat, durant l’any 2009, els 

treballs següents:

· Aprovació i gestió del padró corresponent a l’impost de béns immobles de naturalesa 

urbana de l’exercici econòmic de 2009, per un import total de 33.989.006,00 € i un 

nombre de 101.910 rebuts, dels quals 5.673 corresponen a les altes amb un import 

de 1.742.463,75 €.

· Aprovació i gestió del padró corresponent a l’impost de béns immobles de naturalesa 

rústica de l’exercici econòmic de 2009, per un import total de 24.032,83 € i un 

nombre de 421 rebuts.

· Aprovació i gestió del padró addicional “E”, de liquidacions corresponents a l’impost 

de béns immobles de naturalesa urbana, dels exercicis econòmics 2006, 2007 i 2008 

per un import total de 2.003.406,10 € i un nombre de 7.739 liquidacions.

· Aprovació i gestió de les liquidacions corresponents a baixes de gener, febrer i 

març de 2009, liquidacions corresponents a l’impost de béns immobles de naturalesa 

urbana, dels exercicis econòmics 2006, 2007 i 2008 per un import total de 

73.340,08 € i un nombre de 224 liquidacions.

· Aprovació i gestió de les liquidacions corresponents a baixes d’abril i maig de 2009, 

liquidacions corresponents a l’impost de béns immobles de naturalesa urbana, dels 

exercicis econòmics 2006, 2007 i 2008 per un import total de 26.168,56 € i un 

nombre de 106 liquidacions.

· Aprovació i gestió de les liquidacions corresponents a baixes de juny, juliol, agost 

i voluntària de 2009, liquidacions corresponents a l’impost de béns immobles de 

naturalesa urbana, dels exercicis econòmics 2006, 2007, 2008 i 2009 per un import 

total de 81.150,10 € i un nombre de 239 liquidacions.

· Aprovació i gestió de les liquidacions corresponents a baixes de setembre i octubre 

de 2009, liquidacions corresponents a l’impost de béns immobles de naturalesa 

urbana, dels exercicis econòmics 2006, 2007, 2008 i 2009 per un import total de 

65.788,71 € i un nombre de 277 liquidacions.
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· Aprovació i gestió del padró addicional “F”, de liquidacions corresponents a l’impost 

de béns immobles de naturalesa urbana, dels exercicis econòmics 2006, 2007, 2008 i 

2009 per un import total de 1.274.068,86 € i un nombre de 6.044 liquidacions.

· Aprovació i gestió del padró addicional “F2”, de liquidacions corresponents a 

l’impost de béns immobles de naturalesa urbana, dels exercicis econòmics 2006, 

2007, 2008 i 2009 per un import total de 953.643,83 € i un nombre de 1.351 

liquidacions.

· Control dels rebuts de padró i de les liquidacions relatives a les remesesa dalt 

esmentats, amb les tasques que comporta de: atenció al públic, relació amb la 

recaptació, així com notificació individual, seguiment i control de les liquidacions 

corresponents a totes les remeses generades durant l’exercici.

· Tramitació d’Expedients: durant l’any 2009 han tingut entrada en aquest 

departament un total de 1.115 expedients relatius a reclamacions de l’impost, tant 

recursos de reposició com sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts, sol·licituds 

d’exempció, de bonificació, de canvis de titularitat, etc., dels quals han estat resolts un 

94%.
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IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

El Departament de l’Impost sobre Activitats Econòmiques ha realitzat, durant l’any 

2009, els treballs següents:

-S’ha posat al cobrament el padró de l’impost sobre activitats econòmiques 
corresponent a l’any 2009, que conté 2.329 contribuents i que ascendeix a 
14.447.262,80 € (12.840.137,39 € de quota ponderada i 1.607.125,41 € de 
recàrrec provincial).

• Els càrrecs efectuats durant l’exercici 2009 ascendeixen a 929.276,72 € (quota 
ponderada) i 101.813,81 € de recàrrec provincial.

• Els càrrecs dels interessos de demora de l’IAE són de 76.326,63 €.

• S’ha ingressat la quantitat total –1.112.276,73 € en concepte de declaracions–
liquidacions.

• La compensació de l’IAE de les cooperatives i transport del 2009 és de 76.965,56 €.

• S’han ingressat en concepte de recaptació líquida i drets reconeguts nets les 
quantitats de 117.608,26 € per la participació en les quotes provincials i 679.082,81 
€ per la participació en les quotes nacionals.

• S’han ingressat en concepte de compensació 2.500.000 €, integrats en la 
participació en els tributs de l’Estat.

• S’han realitzat actuacions en 1.374 expedients d’acord amb el detall següent:
-140 sol·licituds
-88 recursos de reposició
-77 devolucions
-83 càrrecs
-10 altres administracions
-39 altres
-144 recursos dades censals
-7 beneficis fiscals
-135 altes IAE
-105 baixes IAE
-32 variacions d’elements tributaris
-13 canvis de subjecte passiu
-11 variacions grup 833 modificacions IAE
-490 comprovacions limitades 
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DEPARTAMENT DE L’ IMPOST SOBRE L’ INCREMENT
DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

El Departament de l’Impost sobre l’Increment del Valors dels Terrenys de Naturalesa 

Urbana ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs següents:

• LIQUIDACIONS

 Expedients registrats d’entrada ...................................................................... 2.374

. Autoliquidacions presentades ....................................................................... 2.899

. Import total autoliquidacions ......................................................... 1.831.263,73 €

. Liquidacions .................................................................................................. 427

. Import total liquidacions ................................................................... 249.622,91 €

•TRAMITACIÓ EXPEDIENTS

. Instàncies entrades al departament, referents a al·legacions, peticions de valors, 

  recursos, ajornaments, pròrrogues etc., a les quals s’ha donat el tràmit adient ...  145

. Alta d’expedients de comprovació limitada ...................................................... 630

. Notificacions ..............................................................................................  1.135

•ALTRES TRÀMITS

. Informes del departament ............................................................................... 127

. Avanç liquidacions ........................................................................................... 59

. Actualitzacions de la base de dades cadastral realitzades a partir d’alteracions 

  d’ordre jurídic provinents de liquidacions de l’impost 3.286

. Fitxers processats de l’ANCERT ......................................................................  288

. Nombre de documents notarials filtrats amb la base de dades de plusvàlua ...  3.338
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IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

El Departament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica ha realitzat, durant 

l’any 2009, els següents treballs: 

Padró anual amb un valor de .....................................7.785.871,13 € 

Pagats avançats del padró .............................................  10.395,05 € 

Import total ...............................................................7.796.266,18 € 

El nombre de rebuts del padró anual és de ................................................... 83.718

Amb benefici fiscal < 100% ...............................................................................  28

Amb benefici fiscal = 100% ..........................................................................  2.203

No subjectes a tributació .................................................................................  213

Avançat el cobrament ....................................................................................... 120

Total contribuents ........................................................................................ 83.838

Avançats de padró per classe vehicle ...............................................................  120

Ciclomotors ...................................................................................................  9

Motos ..........................................................................................................  21

Turismes ......................................................................................................  79

Resta ...........................................................................................................  11

 

El nombre per classe de vehicles del padró (inclosos els pagats avançats) és el següent:

Tipus Número Amb exempció Total

Turismes 60.086 1.555 58.531

Autobusos 163 71 92

Camions 7.805 120 7.685

Ciclomotors 5.848 20 5.826

Motocicletes 9.499 220 9.279

Semiremolcs 540 9 531

Tractors 1.749 112 1.637

Remolcs 564 307 257

Total 86.254 2.416 83.838

S’ha tramitat un total de 1.544 expedients corresponents a recursos de reposició, 

certificats, devolucions per prorrateig en relacions col·lectives, informes per 

l’Assessoria Jurídica, l’Assessoria Fiscal, Tresoreria, etc.
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Expedients tramitats de devolucions

per prorrateig .................................................................................................. 532

per ingressos indeguts ...................................................................................... 113

Devolucions amb compensació de 

deutes 12 expedients per import de ..........................................................  677,17 €

Expedients tramitats per bonificacions  i exempcions per minusvalidesa i

vehicles d’entre 30 i 35 anys ............................................................................  695 

AUTOLIQUIDACIONS I LIQUIDACIONS COBRADES 

Autoliquidacions .............................................................................................. 355

Import....... .................................................. .......................................29.584,85 €

Autoliquidacions recaptació BASE (fins 18/09/09) ......................................... 2.973

Import .............................................................................................. 181.152,62 € 

Liquidacions ...................................................................................................... 28

Import .................................................................................................. 2.718,52 € 

S’ha controlat i depurat parcialment el padró, amb la revisió i modificació de les 

dades dels vehicles, així com la seva actualització mensual.

Els moviments fins el mes de novembre, referents a l’any 2009, són els següents:

ALTES

• Noves matriculacions ................................................................................. 3.326

• Altes per transferències ............................................................................... 8.693

• Altes de baixes temporals .............................................................................. 102

• Rematriculacions ............................................................................................. 12

• Altes per canvi d’adreces ............................................................................... 810

• Altes matriculacions ciclomotors ..................................................................... 102

• Modificació filiació .......................................................................................... 24

• Rematriculacions canvi adreça ........................................................................... 2

• Modificacions caract. tècniques ........................................................................ 55
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IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

BAIXES

• Baixes definitives ........................................................................................ 3.139

• Baixes per transferències ............................................................................ 8.832

• Baixes per canvi d’adreces ......................................................................... 1.275

• Baixes temporals ........................................................................................... 516

• Baixes per rematriculacions ................................................................................ 2

Modificació a l’Ordenança Fiscal núm. 19 per l’any 2009.

Article 6è 1 bis. “Gaudiran d’una bonificació del 100% les motocicletes amb una 

antiguitat superior a 25 any i els turismes amb una antiguitat superior als 35 anys”.

4. Vehicles d’època. a) Als vehicles d’època que gaudeixin de més de 30 anys i no 

sobrepassin els 35 anys d’antiguitat, se’ls aplicaran les tarifes que s’assenyalen en 

el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, en funció de la potencia i classe del vehicle.
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INSPECCIÓ FISCAL

El Departament d’Inspecció Fiscal ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs següents:

Seguint el pla d’inspecció prorrogat i amb una continuïtat respecte als anys 

anteriors, s’ha treballat principalment en la tramitació d’expedients de comprovació 

i investigació de l’impost sobre l’increment del valor del terreny de naturalesa urbana.

D’altra banda, s’han tramitat expedients sancionadors provinents de procediments 

de comprovació limitada tramitats per la Secció d’Exaccions sobre Activitats 

Econòmiques, referits a l’Impost sobre Activitats Econòmiques, a les taxes per a 

l’atorgament de llicència d’obertura i ambiental, i a les taxes per ocupació de via 

pública i preus públics.

Amb aquest marc, les dades són les següents:

·Expedients iniciats: 

-De comprovació i investigació: ......................................................................... 481

-Sancionadors: ................................................................................................ 424

·Liquidacions:

- Expedients de comprovació i investigació: ........................................ 422.935,87 €

- Sancions: ....................................................................................... 220.633,26 €

·Reclamacions presentades:

- Escrits d’al·legacions: ....................................................................................... 16

- Recurs de reposició: ........................................................................................... 8

 - Altres recursos: ................................................................................................. 8
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OFICINA MUNICIPAL D’ATENCIÓ CIUTADANA (OMAC)

L’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) està formada per tres oficines: la 

central de la Rambla Nova, 59; la de Ponent, al Centre Cívic de Torreforta, i la de St. 

Pere i St. Pau, a la Torre St. Pau, junt a la plaça de la Sardana.

 

De l’OMAC depèn el Registre General de l’Ajuntament i les relacions amb el registre 

descentralitzat de l’OAC. Les dades de l’explotació de l’aplicatiu de registre dóna les 

dades següents:

Registre General d’entrada ........................................................................... 61269

Registre General de sortida ........................................................................... 43940

L’OMAC és una oficina d’informació de tràmits i gestió administrativa que presta el 

seus serveis de manera presencial, telefònica i telemàtica. Les dades corresponent a 

l’exercici 2009 són les següents: 

DADES GENERALS

Atencions presencials .................................................................................. 90.668

Atencions telefòniques ..................................................................................  6.000

Gestió correu electrònic omac@tarragona.cat ...................................................  868

Tramitacions telemàtiques E-Tram .....................................................................  511

TOTAL  ....................................................................................................... 98.047

L’E-Tram és un mòdul de tramitació municipal electrònica que depèn de 

l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i l’Ajuntament hi pertany des del mes de 

novembre de 2007. Els processos que es poden fer mitjançant l’E-Tram són: instància 

genèrica, sol·licitud devolució fiances, alta padró municipal, queixes i suggeriments i 

recollida d’andròmines. 

ATENCIONS PRESENCIALS PER OFICINES

 - OMAC Centre ......................................................................................... 61.744

 - OMAC Ponent ......................................................................................... 19.015

 - OMAC Sant Pere i Sant Pau ......................................................................  9.909

DADES PER TEMES

 - Població ...................................................................................................25,1 %
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 - Domini públic ............................................................................................  2,5 %

 - Llicències d’obres .......................................................................................  9,6 %

 - Obertures d’establiments ............................................................................  4,3 %

 - Assabentats d’obres menors ........................................................................  0,8 %

- Atenció telefònica .......................................................................................  0,6 %

- Informació ciutat, empreses municipals, organismes, etc ...............................14,8 %

- Altres informacions ....................................................................................42,3 %

Dels processos de caràcter finalista, és a dir, que la seva tramitació s’inicia i finalitza 

en les mateixes oficines, i que són els de Població i del Règim de Comunicació prèvia, 

resulten les dades següents:

PROCESSOS

Comunicats obres menors ................................................................................  500

Devolució de fiances ........................................................................................  400

Padró Municipal d’habitants

Altes ...........................................................................................................  6.843

Canvi de domicilis ........................................................................................  7.829

Modificacions dades personals ......................................................................  1.617

Renovació padró (no comunitaris) .................................................................  5.860

Volants ....................................................................................................... 25.902

Canvi domicili a efectes fiscals .........................................................................  782

A banda, a l’OMAC s’han realitzat els següents tràmits de caràcter no finalista:

TRÀMITS Nombre

Compareixences ............................................................................................ 466

Falta de dades ............................................................................................... 425

Vista d’expedients ........................................................................................1.409

Notificacions realitzades a l’OMAC ................................................................ 983

Per últim, cal destacar també les autoliquidacions de taxes i impostos, presentació 

d’avals i fiances i cobrament del timbre municipal. El nombre total de liquidacions que 

s’han realitzat des de l’OMAC és de:
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AUTOLIQUIDACIONS Nombre

Taxes de llicències urbanístiques i ICIO .........................................................  1.399

Taxes d’obertures d’establiments .....................................................................  322

Taxes i Preus Públics (OVP) ..........................................................................  1.087

Avals i fiances .............................................................................................  1.738

TOTAL ........................................................................................................  4.546

A aquest total, s’ha d’afegir el cobrament de les taxes per timbre municipal que són un 

total de 4.733 moviments.

 Temps mig espera Temps mig atenció

OMAC Centre  4,04 minuts  8,26 minuts

OMAC Ponent  8,14 minuts  5,32 minuts

OMAC Sant Pere i Sant Pau  6,42 minuts  6,52 minuts
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L’Oficina d’Atenció al Contribuent (OAC) ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs 

següents:

S’ha atès de forma presencial, les sol·licituds de 32.647 contribuents, dels quals 

19.863 en via de gestió, segons el detall següent:

Unitats Funcionals Contribuents

IAE ..............................................................................................................660

TAXES LLICÈNCIES D’OBERTURES ..................................................................118

TAXES DOMINI PÚBLIC .................................................................................895

IVTM - REGISTRE GENERAL ....................................................................... 3.444

BROSSA, GUALS i GTF .................................................................................644

TAXES LLIC. OBRES - ICIO i C. ESP. i Q. URB. .................................................255

IBI - REGISTRE GENERAL ......................................................................... 10.506

PLUSVÀLUA .............................................................................................. 2.450

SERVEIS TÈCNICS GTF ..................................................................................891

TOTAL .................................................................................................... 19.863

Els temps d’atenció ha augmentat en 36 segons amb relació a l’exercici anterior.

Correlativament amb l’increment del temps d’atenció, el temps promig d’espera dels 

contribuents ha augmentat poc més d’1 minut en relació a l’any 2008.

 Any 2008 Any 2009

Unitats Funcionals Promig Promig

IAE 00:05:12 00:06:46

TAXES LLICÈNCIES D’OBERTURES 00:04:44 00:07:18

TAXES DOMINI PÚBLIC 00:04:44 00:06:12

IVTM - REGISTRE GENERAL 00:05:54 00:06:10

BROSSA, GUALS i GTF 00:05:52 00:05:58

TAXES LLIC. OBRES - ICIO i C. ESP. i Q. URB. 00:05:20 00:06:20

IBI - REGISTRE GENERAL 00:05:14 00:06:26

PLUSVÀLUA 00:04:30 00:06:04

SERVEIS TÈCNICS GTF 00:03:28 00:04:08

TOTAL 00:05:12 00:06:14
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A l’OAC es realitzen també processos de caràcter finalista, és a dir, que la seva 

tramitació s’inicia i finalitza a les mateixes oficines, amb la qual cosa es dóna resposta 

immediata a les peticions ciutadanes. Cal destacar-ne la petició de volants acreditatius 

de béns propis, domiciliacions i autoliquidacions de l’ impost sobre l’ increment de 

valor de terrenys de naturalesa urbana.

Les atencions més freqüents a la ciutadania, per raó de la matèria, han estat les 

relacionades amb l’impost sobre béns immobles (IBI), amb quasi bé un 53% del total, 

seguides de les relatives a vehicles amb un 17% de les consultes.

Pel que fa a les actuacions com a Registre General, s’han efectuat 11.089 

enregistraments d’entrada de documents, i 5.042 enregistraments de sortida de 

documents.

Les autoliquidacions assistides de tributs que es realitzen des de l’OAC corresponen a 

l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost sobre 

Activitats Econòmiques, Impost sobre Vehicles, taxes per llicències urbanístiques, 

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, taxes i ocupació de la via pública, i 

llicències ambientals i d’obertures d’establiments. 

Atenció telefònica: no es disposa d’indicadors que comptabilitzin el número de 

trucades, però les podem xifrar en unes 50 trucades diàries de mitjana.

A la bústia de queixes i suggeriments instal·lada a l’OAC s’han dipositat durant l’any 

2009, 46 documents, dels quals 18 són suggeriments, 27 són queixes, no sempre 

referides a matèria tributària sinó que afecten a competències de l’Ajuntament i 1 

escrit de felicitació pel servei rebut. A tots se’ls ha donat resposta i, en el seu cas, s’han 

realitzat les accions correctores i/o preventives per millorar la qualitat del servei.

S’han atès 194 consultes enviades a l’Oficina d’Atenció al Contribuent per correu 

electrònic pels contribuents, i de forma telemàtica també se’ls ha donat la resposta 

adient.
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L’Adjuntia de Servei d’Ordenació Administrativa i Corporativa, integrada per dos 

blocs diferenciats, que són el d’Actes i el d’Ordenació Administrativa i Corporativa, 

ha realitzat durant l’any 2009 els treballs següents: 

Pel que respecta a l’activitat d’aquesta Adjuntia, cal destacar el següent:

S’han dut a terme 4 sessions de juntes de portaveus: 2 han estat ordinàries i 2 

extraordinàries. Això suposa un total de 21 folis.

S’han dut a terme 14 sessions del Consell Plenari: 8 d’ordinàries, 4 d’extraordinàries i 

2 d’extraordinàries i urgents.

S’han adoptat 438 acords i s’han tractat 109 precs i preguntes. Tot això suposa un 

total de 426 folis.

S’han dut a terme 46 sessions de la Junta de Govern Local: 41 d’ordinàries, 1 

d’extraordinària i 4 d’extraordinàries i urgents. S’han adoptat 594 acords. Tot això 

suposa un total de 755 folis.

Pel que fa a les empreses municipals, s’han dut a terme les juntes generals 

d’accionistes que a continuació es detallen:

3 de l’Empresa Municipal d’Aparcaments Municipals de Tarragona, SA

6 de l’Empresa Municipal de Transports Públics Tarragona, SA

2 de l’Empresa Municipal de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals, SA

4 de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació, SA

8 de l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, SA

4 del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA

Això suposa un total de 16 acords i 33 folis.

Puntualment, i dins del termini fixat, s’han enviat periòdicament els extractes dels 

acords adoptats per la Junta de Govern Local, pel Consell Plenari i per les juntes 

generals a la Delegació del Govern de la Generalitat, a la Subdelegació del Govern, 

als caps d’àrea administrativa, de servei, de secció, d’adjunties de secció i dels 

departaments respectius.
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Al llarg de l’any es confecciona un fitxer detallat i distribuït per àrees i departaments 

dels acords adoptats pel Consell Plenari, per la Junta de Govern Local i per les juntes 

generals. Al final de l’exercici, s’adjunta en forma d’índex als llibres d’actes. També es 

confecciona un fitxer detallat amb els assumptes tractats en les juntes de portaveus.

A banda de les tasques relacionades amb les sessions que fan els òrgans municipals i 

les empreses municipals, s’ha efectuat l’enumeració i el registre de les resolucions que 

es dicten a l’Ajuntament per l’Alcaldia o pels consellers delegats a l’efecte. El nombre 

de decrets registrats ha estat de 19.218, que comprenen el període entre l’1 de 

desembre de 2008 al 30 de novembre de 2009. 

També es porta a terme el registre i digitalització dels convenis signats per 

l’Ajuntament amb altres organismes. El nombre de convenis registrats i digitalitzats ha 

estat de 110. Això suposa un total de 413 folis.

El nombre de documents exposats al tauler és el següent:

Documents de fora de l’Ajuntament. ............................................................... 4.360

Documents dels departaments municipals ........................................................ 1.021

S’han tramitat 148 expedients. 
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El Departament de Preus Públics i Taxes sobre la Propietat Urbana (matrícula urbana 

i guals) ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs següents:

Revisió i confecció del padró de Matrícula Urbana de 2009, que inclou la taxa pel 

servei de recollida i eliminació d’escombraries, per adequar-lo a l’ordenança vigent, 

amb un total de 68.210 rebuts i un import total de 7.834.060,03 €, així com les 

altes generades per aquest exercici, amb un total de 3.568 rebuts i un import total de 

433.131,20 €.

Notificació individual i publicació dels desconeguts, en el seu cas, de les altes 

produïdes en el padró de matrícula urbana.

Confecció del padró de guals de 2009 d’acord amb la modificació efectuada en 

l’ordenança de preus públics vigent, amb un total de 2.515 rebuts i un import 

425.523,36 €, així com les altes generales per aquest exercici, amb un total de 253 

rebuts i un import total de 41.388,26 €.

Notificació individual i publicació dels desconeguts, en el seu cas, de les altes 

produïdes en el padró de guals.

Confecció i aprovació del padró addicional “E” (2009) de matrícula urbana 

dels exercicis 2006, 2007 i 2008, amb un total de 3.552 rebuts i un import de 

285.392,37 €.

Confecció i aprovació del padró addicional “F” (2009) de matrícula urbana dels 

exercicis 2006, 2007, 2008 i 2009, amb un total de 3.621 rebuts i un import de 

381.142,71 €.

Confecció i aprovació de les liquidacions de brossa fetes per remeses, corresponents 

a les baixes generades cada mes, amb un total de 599 liquidacions generades, i un 

import total de 59.365,70 €. 

Confecció i aprovació de les liquidacions de guals fetes per remeses, corresponents 

a les baixes generades cada mes, amb un total de 15 liquidacions generades, i un 

import total de 1.287,54 €. 
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Confecció i aprovació de diferents padrons addicionals 2009 de guals – reserves 

d’espai dels exercicis de 2006, 2007 i 2008, amb un total de 179 rebuts i un import 

de 20.348 €.

Notificació individual i publicació dels desconeguts, en el seu cas, de les liquidacions 

de tots els padrons addicionals generats.

Revisió i modificació, en el seu cas, de la base de dades, del padró de matrícula 

urbana, per tal d’esmenar les errades existents, així com la seva actualització 

constant, amb altes, baixes i modificacions.

Revisió, modificació i actualització de la base de dades de guals – reserves d’espai, 

la qual cosa ha comportat la gestió de 655 expedients, per tal d’esmenar les errades 

existents, així com la seva actualització constant, amb altes, baixes i modificacions.

Tramitació de 446 expedients, dels quals aproximadament 360 corresponen a 

reclamacions dels padrons de matrícula urbana i guals de diferents exercicis, i la resta 

corresponent a tramitació pròpia del departament.

Tramitació de 27 decrets de baixes d’ofici .

S’ha efectuat el control de les liquidacions corresponents als padrons esmentats i que 

comporta les tasques d’atenció al públic, relació amb les diferents recaptacions així 

com amb els departaments que correspongui.

Elaboració mensual dels rebuts de lloguer dels habitatges de propietat municipal.
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El Servei de Recursos Humans i Gestió de Personal ha realitzat, durant l’any 2009, 

els treballs següents: 

Expedient tramitats: 

ASSUMPTES ............................................................................................ NOMBRE

Autorització reduccions jornada .........................................................................  35

Avançament de quantitats a personal divers de l’Ajuntament ................................  81

Comissió de serveis ...........................................................................................  39

Compatibilització d’ altres llocs de treball ...........................................................  19

Contractació de personal  ................................................................................. 200

Convocatòries de places i llocs de treball ..............................................................  6

Excedències i reingressos ...................................................................................  11

Expedients disciplinaris ......................................................................................  12

Expedients diversos ...........................................................................................  12

Faltes i sancions ............................................................................................... 139

Gratificacions per serveis especials i extraordinaris ...............................................  7

Indemnitzacions per jubilació anticipada ..............................................................  1

Jubilacions ........................................................................................................  21

Liquidacions per finalització relació laboral ....................................................... 136

Llicències i permisos (assumptes propis, maternitat, paternitat)  .............................  82

Nomenaments i cessaments ............................................................................... 254

Premis antiguitat i per jubilació ..........................................................................  43

Recursos d’alçada, presentats a processos selectius ................................................  7

Recursos de reposició, presentats a processos selectius ...........................................  2

Serveis en altres administracions ..........................................................................  4

Triennis i reconeixements de serveis previs ..........................................................  65

TOTAL  ............................................................................................................ 832

Aprovació de la plantilla municipal, del seu organigrama i de la relació de llocs de 

treball reservat a personal funcionari, personal laboral fix i eventual 

El Consell Plenari, en sessió ordinària tinguda el dia 29 de novembre de 2008, va 

aprovar la plantilla municipal per a 2009, el seu organigrama i la relació de llocs de 

treball reservats a personal funcionari, personal fix, i eventual, amb les modificacions 

següents:



MEMÒRIA 2009

ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I SERVEIS CENTRALSCAPÍTOL I I

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2009 127

CA
PÍ

TO
L 

II

RECURSOS HUMANS I  GESTIÓ DE PERSONAL

A LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA:

• Crear dues places de tècnic/a mitjà/na en gestió local, grup A, subgrup A2. 

• Crear una plaça de tècnic/a titulat/da en Història, grup A, subgrup A1.

• Crear dues places de diplomat/da en Treball Social, grup A, subgrup A2. 

• Crear una plaça d’intendent/a major de la Guàrdia Urbana, grup A, subgrup A1.

• Crear una plaça de llicenciat/da en Pedagogia, grup A, subgrup A1. 

• Crear dues places de tècnic/a superior en prevenció, grup A, subgrup A1.

• Crear una plaça de diplomat/da en Ciències Humanes, grup A, subgrup A2. 

• Crear una plaça d’auxiliar tècnic/a de cooperació, grup C, subgrup C2.

• Crear una plaça d’oficial/a de tramoia de 2a, grup C, subgrup C2. 

• Modificar la jornada d’una plaça de mestre/a de llenguatge musical de l’Aula 

d’Instruments Tradicionals, de manera que passa de 7 hores setmanals a 6 hores  

setmanals.

• Modificar la jornada d’una plaça de mestre/a d’acordió diatònic, de manera que 

passa de 9 hores setmanals a 10 hores setmanals.

• Modificar la jornada d’una plaça de mestre/a de percussió tradicional, de manera 

que passa d’11 hores setmanals a 12 hores setmanals.

• Modificar la jornada d’una plaça de mestre/a de llenguatge musical i piano, de 

manera que passa de 8 hores setmanals a 15 hores i 50 minuts setmanals.

• Modificar la jornada d’una plaça de mestre/a de sac de gemecs, de manera que 

passa de 8 hores setmanals a 7 hores setmanals.

• Transformar una plaça de mestre/a de saxofon, amb jornada de 6 hores 

setmanals, actualment vacant, en una plaça de mestre/a de violí, amb jornada de 

20 hores setmanals.

• Transformar una plaça de mestre/a de música per educació infantil a les escoles 

bressol, amb jornada de 12 hores setmanals, en una plaça de mestre/a de música per 

Educació Infantil, llenguatge musical i piano, amb jornada de 28 hores setmanals.

• Transformar una plaça de mestre/a de música per educació especial, amb jornada 

d’11 hores setmanals, en una plaça de mestre/a de música per educació infantil i 

per educació especial, amb jornada de 23 hores setmanals.

• Transformar sis places de subaltern/a d’administració general, actualment amb 

jornada a temps parcial, a jornada completa des del dimarts anterior al Divendres 

Sant fins el 30 de setembre, i de 10 hores setmanals la resta de l’any, de manera 

que passen a jornada completa des del dimarts anterior al Divendres Sant fins el 30 

de setembre, i de 20 hores setmanals la resta de l’any.
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• Transformar una plaça d’enginyer/a de camins, actualment vacant, grup A, subgrup 

A2, en una plaça de tècnic/a de mobilitat, grup A, subgrup A1.

• Transformar una plaça d’enginyer/a, actualment vacant, grup A, subgrup A2, de 

manera que sigui del subgrup A1.

• Transformar una plaça d’arqueòleg/a, actualment vacant, grup A, subgrup A2, de 

manera que sigui del subgrup A1.

• Transformar una plaça de tècnic/a en medi ambient, actualment vacant, grup A, 

subgrup A2, de manera que sigui del subgrup A1.

• Transformar una plaça de tècnic/a superior de gestió local, actualment vacant, en 

una plaça de lletrat/da de llicències, subescala tècnica, grup A, subgrup A1.

• Transformar una plaça de dissenyador/a gràfic/a, actualment vacant, grup C, 

subgrup C1, de manera que sigui del grup A, subgrup A2.

• Transformar una plaça de director/a de brigades, actualment vacant, en una plaça 

d’encarregat/da general de la brigada, grup A, subgrup A2. 

• Transformar una plaça de professional de la informació, grup A, subgrup A1, 

actualment vacant, en una plaça de tècnic/a de comunicació, grup A, subgrup A2.

• Transformar una plaça de coordinador/a cultural, grup A, subgrup A2, actualment 

vacant, en una plaça de tècnic/a especialista de l’àrea de cultura, grup C, subgrup C1.

• Canviar la denominació de dues places d’assistent/a social, grup A, subgrup A2, de 

manera que siguin diplomats/da en Treball Social.

• Canviar la denominació d’una plaça de tècnic/a de producció cultural, 

actualment vacant, grup C, subgrup C1, de manera que sigui de tècnic/a 

especialista de gestió cultural.

• Reservar, per a promoció interna, les places d’administratiu/va d’administració 

general, d’auxiliar d’administració general i de subaltern/a d’administració general 

que quedin vacants, com a conseqüència dels processos selectius, per promoció 

interna, actualment en curs, per accedir a catorze places de tècnic/a mitjà/na en 

gestió local, tretze d’administratiu/va d’administració general i dues d’auxiliar 

d’administració general.

• Amortitzar les places següents, les quals es troben vacants: 

- Onze places de subaltern/a d’administració general, agrupacions professionals 

(grup E segons la Llei 30/84).

- Quatre places de subaltern/a d’administració general, amb jornada a temps 

parcial, a jornada completa des del dimarts anterior al Divendres Sant fins el 30 de 

setembre, i de 10 hores setmanals la resta de l’any.
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- Una plaça de periodista, grup A, subgrup A1.

- Una plaça de professor/a de llenguatge musical i piano, grup A, subgrup A1.

- Una plaça de cap de recursos tècnics de l’Àrea de Cultura, grup A, subgrup A1. 

- Dues places de tècnic/a superior de gestió local, grup A, subgrup A1. 

- Una plaça de tècnic/a d’assessorament d’empreses, grup A, subgrup A2. 

- Una plaça de tècnic/a en arxiu d’imatges, grup A, subgrup A2. 

- Una plaça de tècnic/a en prevenció, grup A, subgrup A2. 

- Una plaça d’educador/a d’escoles bressol, grup C, subgrup C1. 

- Una plaça d’encarregat/a de senyalització, grup C, subgrup C1.

- Una plaça d’encarregat/a general de brigada, grup C, subgrup C1. 

- Quatre places d’encarregat/da de serveis especials, grup C, subgrup C1. 

- Quatre places d’encarregat/da de verificació d’obres, serveis, activitats i fiscalitat, 

grup C, subgrup C1.

- Una plaça de mestre/a mecànic/a conductor/a, grup C, subgrup C.

- Una plaça de tècnic/a especialista en electricitat i fontaneria, grup C, subgrup C1.

- Una plaça de responsable tècnic/a de maquinària escènica, grup C, subgrup C1.

- Una plaça d’auxiliar de cartografia, grup C, subgrup C2.

- Cinc places d’encarregat/da de recinte escolar, grup C, subgrup C2

- Una plaça de vigilant de neteja pública, grup C, subgrup C2. 

- Cinc places de mestre/a de serveis especials, grup C, subgrup C2. 

- Una plaça de cuiner/a d’escoles bressol, grup C, subgrup C2.

- Quinze places d’operari/a de serveis especials, agrupacions professionals (grup E 

segons la Llei 30/84). 

- Vuit places de peó, agrupacions professionals (grup E segons la Llei 30/84).

AL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL

• Crear un lloc de treball de cap administratiu/va del gabinet de l’Alcaldia, amb el 

nivell 22 de complement de destinació. 

• Crear un lloc de treball de cap de servei de Mobilitat i Via pública, amb el nivell 28 

de complement de destinació.

• Crear un lloc de treball de responsable de l’Oficina d’Anàlisi, Organització i Millora 

dels Recursos Humans, amb el nivell 24 de complement de destinació.

• Crear un lloc de treball de cap tècnic/a de Joventut, amb el nivell 22 de complement 

de destinació. 
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• Crear un lloc de treball de cap administratiu/va de Contribucions Especials, Quotes 

d’Urbanització i Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, amb el nivell 22 

de complement de destinació. 

• Crear un lloc de treball de cap de manteniment de Cultura, amb el nivell 20 de 

complement de destinació. 

• Crear un lloc de treball de cap tècnic/a de conservació d’edificis, amb el nivell 22 

de complement de destinació.

• Crear un lloc de treball d’adjunt/a a l’encarregat/da general de la Brigada, amb el 

nivell 22 de complement de destinació. 

• Modificar el lloc de treball de director/a dels serveis de Brigada, vacant, de manera 

que passi a denominar-se director/a de la Brigada. 

• Modificar el lloc de treball d’operari/ària de magatzem de compres, vacant, de 

manera que passi a denominar-se encarregat/da de magatzem de compres, amb el 

nivell 18 de complement de destinació. 

• Modificar el lloc de treball d’assessor/a en matèria de seguretat ciutadana, de 

manera que passi a ser cap de Mobilitat i Seguretat Ciutadana.

• Modificar el lloc de treball de cap de grup de la recaptació directa, de manera que 

passi a denominar-se cap de grup de caixa i bestretes de caixa. 

• Modificar el lloc de treball de cap de grup de llicències d’obres, de manera que 

passi a denominar-se cap de grup administratiu de Seguretat Ciutadana. 

• Modificar el lloc de treball de cap de grup de registre general, de manera que passi 

a denominar-se cap de grup de suport administratiu a disseny urbà. 

• Modificar el lloc de treball de cap de secció d’Arquitectura, de manera que passi a 

denominar-se cap de secció tècnica de Mobilitat i Seguretat Ciutadana.

• Modificar l’adscripció del lloc de treball de coordinador/a municipal de Protecció 

Civil, de manera que passi sota la dependència del/la cap de Mobilitat i Seguretat 

Ciutadana.

• Modificar el lloc de treball d’adjunt/a a cap de secció de Béns i Domini Públic, de 

manera que passi a denominar-se cap administratiu/va de Béns i Domini Públic. 

• Modificar el lloc de treball de cap de Departament de Trànsit i Multes, de manera 

que passi a denominar-se cap de Departament de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, 

sota la dependència del/la cap de Mobilitat i Seguretat Ciutadana. 

• Modificar l’adscripció del lloc de treball de cap de grup de Trànsit i Multes, de 

manera que passi sota la dependència del/la cap de servei de Mobilitat i Via 

pública. 
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• Modificar l’adscripció del lloc de treball de cap de Departament d’Inspecció 

d’Obres, de manera que passi sota la dependència del/la cap de servei de Mobilitat 

i Via pública.

• Modificar l’adscripció del lloc de treball de cap de grup de serveis públics, de 

manera que passi sota la dependència del/la cap de servei de Cultura, Patrimoni, 

Ensenyament i Serveis Públics.

• Modificar el lloc de treball de cap de secció de Medi Ambient, Sanitat i Consum 

i Serveis Públics, de manera que passi a denominar-se cap de secció de Medi 

Ambient, Sanitat i Consum.

• Modificar el lloc de treball de cap de secció de Llicències i Disciplina Urbanística, de 

manera que passi a denominar-se cap de secció de Llicències.

•Modificar el lloc de treball de cap de servei de Benestar, Cultura, Joventut i Serveis 

Públics, de manera que passi a denominar-se cap de servei de Cultura, Patrimoni, 

Ensenyament i Serveis Públics. 

• Modificar el lloc de treball de cap de servei de Recursos Humans, de manera que la 

seva forma de provisió sigui mitjançant el procediment ordinari de concurs.

• Modificar el lloc de treball de cap de personal, de manera que la seva forma de 

provisió sigui mitjançant el procediment ordinari de concurs.

• Modificar el lloc de treball d’adjunt/a a cap de secció de Llicències d’Obertura 

d’Establiments, de manera que passi a denominar-se cap administratiu/va de 

Llicències d’Obertura d’Establiments.

• Modificar el lloc de treball d’adjunt/a a cap de secció de Llicències d’Obres i 

Inspecció, de manera que passi a denominar-se cap administratiu/va de Llicències 

d’Obres.

• Modificar el lloc de treball d’adjunt/a a cap de secció de Contractació d’Obres, 

Béns i Serveis, de manera que passi a denominar-se cap administratiu/va de 

Contractació d’Obres, Béns i Serveis.

• Modificar el lloc de treball de cap de gestió administrativa del Museu d’Història, de 

manera que passi a denominar-se cap administratiu/va del Museu d’Història.

• Modificar el lloc de treball d’adjunt/a a cap de secció de Personal, de manera que 

passi a denominar-se cap administratiu/va de Personal.

• Modificar el lloc de treball d’adjunt/a a cap de secció d’Estadística, de manera que 

passi a denominar-se cap administratiu/va d’Estadística.

• Modificar el lloc de treball d’adjunt/a a cap de secció de l’Oficialia Major, de 

manera que passi a denominar-se cap administratiu/va de l’Oficialia Major.
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• Modificar el lloc de treball d’adjunt/a a cap de secció d’Exaccions sobre Activitats 

Comercials, Industrials i Professionals, de manera que passi a denominar-se cap 

administratiu/va d’Exaccions sobre Activitats Comercials, Industrials i Professionals.

• Modificar el lloc de treball d’adjunt/a a cap de gestió d’Exaccions sobre la 

Propietat Immobiliària, de manera que passi a denominar-se cap administratiu/va 

d’Exaccions sobre la Propietat Immobiliària.

• Modificar el lloc de treball d’adjunt/a a cap de secció d’Ordenació Administrativa, 

de manera que passi a denominar-se cap administratiu/va d’Ordenació 

Administrativa.

• Modificar el lloc de treball d’adjunt/a a cap de secció d’Urbanisme-Gestió, 

Patrimoni Municipal del Sòl i Registre de Solars, de manera que passi a denominar-

se cap administratiu/va d’Urbanisme-Gestió, Patrimoni Municipal del Sòl i Registre 

de Solars.

• Modificar el lloc de treball d’adjunt/a a cap de secció d’Urbanisme-Planejament, de 

manera que passi a denominar-se cap administratiu/va d’Urbanisme-Planejament

• Modificar el lloc de treball d’ adjunt/a a cap de secció de Comptabilitat, de manera 

que passi a denominar-se cap administratiu/va de Comptabilitat.

• Modificar el lloc de treball d’adjunt/a a cap de secció d’Ensenyament, de manera 

que passi a denominar-se cap administratiu/va d’Ensenyament.

• Suprimir els següents llocs de treball, els quals es troben vacants:

- Adjunt/a a cap de secció d’Arquitectura.

- Cap de departament de Disseny Urbà i Conservació d’Edificis.

- Cap d’unitat tècnica de Manteniment d’Edificis.

- Cap de departament administratiu de Manteniment d’Edificis. 

- Cap de departament de Llicències d’Obres.

- Cap departament de Béns i Domini Públic.

- Cap de departament de Serveis Públics.

- Auxiliar d’informàtica de l’Àrea d’Intervenció.

- Cap de departament d’Assessoria Econòmica.

- Cap de grup de Caixa.

- Encarregat/da de fusteria.

- Mestre/a de fusteria.

- Mestre/a de conducció.

- Mestre/a de conducció.

- Mestre/a paleta.
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- Mestre/a paleta.

- Encarregat/da de paletes.

- Mestre/a d’electricitat i fontaneria.

- Cap de departament administratiu de les enginyeries.

- Cap de departament administratiu de Patrimoni.

- Cap de departament d’Impost sobre Béns Immobles.

A LA RELACIÓ DE LLOCS DE PERSONAL LABORAL

• Crear el lloc de treball de psicòleg/òloga, referent del Servei de Prevenció de 

Drogodependències, amb les retribucions bàsiques del subgrup A1. 

• Crear el lloc de treball d’educador/a especialitzat/ada, amb les retribucions 

bàsiques del subgrup A2.

• Crear el lloc de treball d’educador/a especialitzada, amb les retribucions bàsiques 

del subgrup A2. 

• Crear el lloc de treball de metge/essa, amb les retribucions bàsiques del subgrup 

A1. 

• Crear el lloc de treball de diplomat/da en infermeria, amb les retribucions bàsiques 

del subgrup A2.

• Suprimir els següents llocs de treball, els quals es troben vacants:

- Un de professor/a de llenguatge musical i piano.

- Un d’educador/a d’escoles bressol.

- Un de mestre/a de serveis especials.

- Un de mestre/a paleta.

- Un de conserge.

- Quatre de subaltern/a.

- Dos d’operari/ària especialista.

A LA RELACIÓ DE LLOCS DE PERSONAL EVENTUAL

• Crear el lloc de treball d’assessor/a sobre temes estratègics de ciutat i en temes 

supramunicipals, amb una dedicació de 10 hores setmanals. 

Així mateix, va aprovar la plantilla de cadascun dels organismes autònoms municipals 

següents: Institut Municipal de Serveis Socials, Patronat Municipal d’Esports i Patronat 

Municipal de Turisme. 
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El Consell Plenari, en data 25 de febrer de 2009, va acordar la següent modificació 

a la plantilla municipal: 

• Amortitzar, amb efectes del primer de març de 2009, una plaça vacant, 

d’ajudant/a de serveis especials.

• Transformar el lloc de treball d’assessor/a sobre temes estratègics de ciutat i en 

temes supramunicipals, actualment amb jornada de 10 hores setmanals, de manera 

que passi a tenir una dedicació de 14 hores setmanals. 

El Consell Plenari, en data 31 de març de 2009, va acordar la següent modificació a 

la plantilla municipal: 

• Ampliar la jornada de la plaça de mestre/a d’acordió diatònic, actualment de 10 

h/setmana, de manera que passi a ser d’11 hores i 30 minuts setmanals.

• Ampliar la jornada de la plaça de mestre/a de percussió tradicional, actualment de 

12 h/setmana, de manera que passi a ser de 12 hores i 30 minuts setmanals.

• Canviar la denominació del lloc de treball de cap de gestió de projectes d’obres, 

que passa a denominar-se cap de l’Oficina de Supervisió de Projectes, i que passa a 

dependre de l’Alcaldia.

El Consell Plenari, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2009, va acordar, 

amb efectes de primer d’octubre de 2009, les següents modificacions en la plantilla 

municipal: 

• Modificar la jornada d’una plaça de mestre/a de bateria, actualment de 25 hores 

setmanals, de manera que passa a ser de 20 hores i 30 minuts setmanals.

• Modificar la jornada d’una plaça de mestre/a de guitarra, actualment de 17 hores 

setmanals, de manera que passa a ser de 18 hores i 40 minuts setmanals.

• Modificar la jornada d’una plaça de mestre/a de llenguatge musical i piano, 

actualment de 15 hores i 50 minuts setmanals, de manera que passa a ser de 14 

hores setmanals.

• Transformar la plaça de mestre/a de violoncel, actualment de 8 hores setmanals, de 

manera que passa a ser una plaça de mestre/a de violoncel i música per educació 

especial, amb jornada de 18 hores setmanals.
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• Transformar la plaça de mestre/a de llenguatge musical de l’Aula d’Instruments 

Tradicionals, actualment de 6 hores setmanals, de manera que passa a ser 

una plaça de mestre/a de llenguatge musical i piano, amb jornada de 6 hores 

setmanals.

• Amortitzar una plaça de mestre/a d’agrupacions instrumentals, actualment amb 

jornada de 5 hores i 20 minuts setmanals.

Així mateix, va aprovar les següents modificacions en la relació de llocs de treball 

de personal laboral: 

• Crear un lloc de treball de director/a de l’Escola Taller Puig i Valls, amb el nivell 

salarial 2, de caràcter fix discontinu.

• Crear un lloc de treball de coordinador/a tècnic/a de l’Escola Taller Puig i Valls, 

amb el nivell salarial 3, de caràcter fix discontinu.

• Crear dos llocs de treball de monitor/a – encarregat/da de l’Escola Taller Puig i 

Valls, amb el nivell salarial 5, de caràcter fix discontinu.

• Crear un lloc de treball d’administratiu/va de l’Escola Taller Puig i Valls, amb el 

nivell salarial 6, de caràcter fix discontinu.

• Crear un lloc de treball de director/a del Taller d’Ocupació d’Assistents 

Domiciliaris/Treballadores Familiars i director/a de la Casa d’Oficis d’Energia Solar 

i Climatització, amb el nivell salarial 2, de caràcter fix discontinu.

• Crear dos llocs de treball de docent del Taller d’Ocupació d’Assistents Domiciliaris/

Treballadores Familiars, amb el nivell salarial 5, de caràcter fix discontinu.

• Crear un lloc de treball de coordinador/a tècnic/a de la Casa d’Oficis d’Energia 

Solar i Climatització, amb el nivell salarial 3, de caràcter fix discontinu.

El Consell Plenari, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2009, va acordar 

les modificacions següents en la relació a llocs de treball de personal laboral: 

• Crear un lloc de treball d’administratiu/va de la Casa d’Oficis d’Energia Solar 

i Climatització del Taller d’Ocupació d’Assistents Domiciliaris/Treballadores 

Familiars, amb el nivell salarial 6, de caràcter fix discontinu.

• Crear dos llocs de treball de monitor/a de suport del programa d’ocupació Futur a 

l’empresa, amb el nivell salarial 3, de caràcter fix discontinu.
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El Consell Plenari, en sessió ordinària tinguda el dia 21 de desembre de 2009, va 

aprovar la plantilla municipal per a 2010, el seu organigrama i la relació de llocs 

de treball reservats a personal funcionari, personal fix, i eventual, el detall de la 

qual es farà en la memòria del proper exercici. 

A continuació es reprodueix la plantilla municipal vigent a 31 de desembre de 2009, 

i també la relació de llocs de treball reservats a personal funcionari, personal laboral 

fix, i eventual: 

PLANTILLA MUNICIPAL ANY 2009

CLASSIFICACIÓ DENOMINACIO    NOMBRE NOMBRE
 DE LA PLAÇA GRUP SUBGRUP PLACES VACANTS
    PLANTILLA PLANTILLA
    2009 2009

FUNCIONARIS/ÀRIES  Secretari/ària A A1 1 1

AMB HABILITACIÓ  Vicesecretari/ària A A1 1 0

CARÀCTER ESTATAL Oficial/a Major A A1 1 0

 Interventor/a A A1 1 0

 Tresorer/a A A1 1 0

ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL         

Subescala Tècnica Tècnic/a Administració 

 General A A1 15 2

 Tècnic/a administratiu/va 

 en Relacions Públiques 

 “a extingir” A A1 1 1

 Tècnic/a administratiu/va 

 “a extingir” A A1 3 0

Subescala de gestió  Tècnic/a mitjà/na de 

 gestió local “a extingir” A A2 2 2

 Tècnic/a mitjà/na de 

 gestió local A A2 33 32
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Subescala  Administratiu/va 

administrativa d´Administració General C C1 65 18

Subescala auxiliar Auxiliar d´Administració 

 General (2PI) C C2 199 41

Subescala subalterna  Subaltern/a 

 d´Administració General  AP (E)   87 21

 

 Subaltern/a 

 d´Administratiu/va 

 General (20h/setmana)  AP/E)   27 27

ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL        

Subescala Tècnica          

Tècnics/ques 

Superiors: Arquitecte/a A A1 8 4

  Biòleg/òloga A A1 1 0

  Cap de servei de control i 

 estudis econòmics A A1 1 0

  Enginyer de camins  A A1 1 0

  Enginyer/a industrial A A1 1 0

  Enginyer/a A A1 1 1

  Lletrat/ada de llicències A A1 1 1

  Llicenciat/ada en Ciències 

 Químiques A A1 2 0

  Llicenciat/ada en Pedagogia A A1 1 1

  Periodista A A1 1 0

  Professor/a de clarinet A A1 1 0

  Professor/a de flauta travessera  A A1 1 0

  Professor/a de guitarra A A1 2 0

  Professor/a de llenguatge 

 musical i piano A A1 4 1

  Professor/a de música 

 moderna i saxofon A A1 1 0
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  Professor/a de percussió 

 (15 h/setmana) A A1 1 0

  Professor/a de violí A A1 1 0

  Professor/a de violoncel A A1 1 0

  Tècnic/a titulat/ada en Història  A A1 3 1

  Veterinari/ària A A1 1 0

Tècnics/ques 

Diplomats/ades: Analista-programador/a A A2 1 0

  Arquitecte/a tècnic/a A A2 6 1

  Diplomat/da en Treball Social A A2 5 2

  Bibliotecari/ària A A2 2 1

  Encarregat/ada general 

 de la Brigada A A2 1 1

  Enginyer/a tècnic/a agrícola A A2 2 2

  Enginyer/a tècnic/a d’informàtica A A2 8 5

  Enginyer/a tècnic/a en 

  telecomunicacions A A2 1 1

  Enginyer/a tècnic/a en 

 topografia A A2 1 1

  Enginyer/a tècnic/a industrial A A2 4 1

  Enginyer/a tècnic/a obres 

 públiques A A2 2 2

  Mestre/a d’escoles bressol A A2 5 0

  Mestre/a de bateria 

 (20 h 30 min/setmana) A A2 1 1

  Mestre/a de guitarra  A A2 1 1

  Mestre/a de guitarra 

 (18 h 40 min/setmana) A A2 1 1

  Mestre/a de llenguatge 

 musical i piano (6 h/setmana) A A2 1 1

  Mestre/a de saxofon  A A2 1 1

  Mestre/a de tenora i tible 

 (9 h/setmana) A A2 1 1

  Mestre/a de violí A A2 1 1

  Mestre/a de violí 
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 (20 h/setmana) A A2 1 1

  Mestre/a de violoncel 

 i música per educació especial

 (18 h/setmana) A A2 1 1

  Professor/a de cant A A2 1 0

  Tècnic/a en Administració 

 d´empreses A A2 1 0

  Tècnic/a en empreses i 

 activitats turístiques A A2 1 0

  Tècnic/a en llengua catalana A A2 1 0

  Tècnic/a en serveis econòmics A A2 4 4

Tècnics/ques 

auxiliars: Delineant/a C C1 25 8

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS        

Classe: Policia Local Intendent/a major A A1 3 2

 Intendent/a A A1 1 0

 Sotsinspector/a (PI) C C1 5 0

 Sergent/a (PI) C C1 10 6

 Caporal/a (PI) C C2 29 1

 Agent C C2 243 93

Classe: auxiliars 

Policia Local Guarda passeig AP E 1 0

Classe: Places 

Comeses Especials  Arqueòleg/òloga  A A1 2 2

  Cap de serveis d’Urbanisme A A1 1 0

  Cap del servei d’arxiu i 

 documentació municipal A A1 1 0

  Professor/a d’adults  A A1 9 1

  Professor/a educació musical 

 infantil 19 h 30 min/set. A A1 1 0

  Tècnic/a de control financer A A1 1 1
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  Tècnic/a de manteniment de 

 patrimoni  A A1 1 0

  Tècnic/a de mobilitat A A1 1 1

  Tècnic/a en arxivística A A1 1 0

  Tècnic/a en llars d’infants 

 municipals A A1 1 0

  Tècnic/a en medi ambient A A1 1 1

  Tècnic/a en serveis educatius 

 municipals A A1 1 0

  Tècnic/a en serveis educatius 

 musicals A A1 1 0

  Tècnic/a superior de gestió 

 cultural A A1 3 0

  Tècnic/a superior de gestió 

 local A A1 16 3

  Tècnic/a superior en gestió 

 de projectes A A1 1 0

  Tècnic/a superior en prevenció A A1 2 2

  Tècnic/a superior en protecció 

 civil  A A1 1 1

  Tècnic/a superior en serveis

 socials A A1 1 0

  Tècnic/a superior en zones 

 verdes A A1 2 0

  Diplomat/ada en ciències 

 humanes A A2 1 1

  Dissenyador/a gràfic/a A A2 1 1

  Enginyer/a tècnic/a informàtica 

 o telecomunicacions A A2 2 2

  Mestre/a cant coral i 

 educació musical infantil  A A2 1 1

  Mestre/a d’acordió diatònic

 (11 h 30 min/setmana) A A2 1 1

  Mestre/a d’adults  A A2 4 0
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  Mestre/a de flabiol i tamborí 

 (9 h 30 min/setmana)  A A2 1 1

  Mestre/a de gralla i tarota 

 (26 h 30 min/setmana) A A2 1 1

  Mestre/a de música per 

 educació infantil, llenguatge 

 musical i piano (28 h/setmana) A A2 1 1

  Mestre/a de sac de gemecs 

 (7 h/setmana) A A2 1 1

  Mestre/a de llenguatge 

 musical i piano (14 h/setmana) A A2 1 1

  Mestre/a de música per 

 educació infantil i per educació 

 especial (23h/setmana) A A2 1 1

  Mestre/a de percussió 

 tradicional (12h30 m/setmana) A A2 1 1

  Tècnic/a de comunicació A A2 3 2

  Tècnic/a de comunicació 

 de cultura  A A2 1 0

  Tècnic/a de control financer A A2 1 1

  Tècnic/a de joventut A A2 2 2

  Tècnic/a de normalització 

 lingüística A A2 2 2

  Tècnic/a d’inserció professional  A A2 4 3

  Tècnic/a d’ocupació juvenil  A A2 1 1

  Tècnic/a en fiscalització A A2 1 1

  Tècnic/a en prevenció A A2 2 0

  Tècnic/a mitjà/na en gestió 

 de projectes A A2 1 0

  Tècnic/a mitjà/na en 

 protecció civil A A2 1 1

  Tècnic/a mitjà/na en serveis 

 educatius municipals A A2 4 4

  Tècnic/a mitjà/na especialista 

 en cartografia A A2 1 1
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  Agent executiu/va C C1 2 0

  Cap de gestió de residus i neteja C C1 1 0

  Cap de taquilles 

 d’equipaments escènics C C1 1 0

  Coordinador/a de mitjans 

 materials i personals C C1 1 0

  Educador/a d’escoles bressol C C1 6 2

  Educador/a d’escoles bressol 

 (25 h/setmana) C C1 2 0

  Educador/a d’escoles bressol 

 (10 h/setmana) C C1 1 1

  Encarregat/da de Projectes 

 i Serveis C C1 1 0

  Encarregat/da de Relacions 

 Públiques i Protocol C C1 2 0

  Encarregat/ada de verificació 

 d’obres, serveis i activitats C C1 3 0

  Encarregat/ada jardineria C C1 1 1

  Encarregat/ada magatzem 

 i tallers C C1 1 0

  Encarregat/ada paleta C C1 2 1

  Encarregat/ada Serveis 

 Especials C C1 17 8

  Especialista cartografia, 

 projectes i serveis (nivell 1) C C1 3 0

  Especialista d’informàtica 

 Intervenció C C1 1 0

  Especialista en continguts 

 de multimèdia C C1 1 1

  Especialista en llengua catalana C C1 1 0

  Especialista informàtica 

 àrea Tresoreria C C1 1 0

  Inspector/a de salut pública C C1 1 0

  Inspector/a fiscal C C1 4 0

  Mestre/a de laboratori C C1 1 0
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  Monitor/a arts plàstiques 

 (27 h 30 min/setmana) C C1 4 0

  Monitor/a de teatre 

 (24 h/setmana) C C1 6 1

  Programador/a d´informàtica C C1 5 0

  Responsable tècnic/a de 

 luminotècnia i so  C C1 1 0

  Tècnic/a analista de salut pública C C1 1 1

  Tècnic/a de producció cultural C C1 5 1

  Tècnic/a en nòmines C C1 2 0

  Tècnic/a especialista de 

 comunicació C C1 1 0

  Tècnic/a especialista de joventut C C1 2 1

  Tècnic/a especialista de cultura 

 popular i tradicional C C1 1 0

  Tècnic/a especialista de gestió 

 cultural C C1 3 2

  Tècnic/a especialista de 

 l’àrea de Cultura C C1 1 1

  Tècnic/a especialista 

 d’informàtica  C C1 4 0

  Agent executiu/iva auxiliar C C2 2 0

  Agent gestor/a de la 

 recaptació executiva C C2 1 0

  Assistent/a tècnic/a en consum C C2 1 1

  Assistent/a tècnic/a en 

 medi ambient C C2 1 0

  Auxiliar d’arxiu C C2 2 2

  Auxiliar de cartografia C C2 1 1

  Auxiliar de maquetació 

 i composició C C2 1 0

  Auxiliar de taquilles C C2 1 0

  Auxiliar Tècnic/a de cooperació  C C2 1 1

  Auxiliar tècnic/a de 

 producció cultural C C2 1 0
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  Auxiliar tècnic/a d’informàtica C C2 3 2

  Cap de comptabilitat de 

 recaptació executiva C C2 1 0

  Conserge C C2 25 7

  Encarregat/ada de recinte 

 escolar C C2 8 0

  Encarregat/ada Parc Ecohistòric 

 Pont del Diable C C2 1 0

  Encarregat/ada voluntariat 

 protecció civil  C C2 1 1

  Especialista d’informàtica 

 recaptació executiva C C2 1 0

  Llacer/a C C2 1 0

  Oficial/a d’autoedició  C C2 1 0

  Oficial/a de tramoia de 2a  C C2 3 1

  Oficial/a telefonista  C C2 2 1

  Operador/a d´informàtica C C2 1 0

  Verificador/a fiscal  C C2 2 0

  Vigilant mediambiental C C2 1 1

  Ajudant/a arxiu  AP E 4 4

  Taquillera recintes històrics AP E 1 0

Classe: 

Personal Oficis           

Encarregats/des Encarregat/ada Brigada Cultura C C2 1 0

Mestres Mestre/a de conducció  C C2 1 0

 Mestre/a de mecànica C C2 1 0

 Mestre/a de serveis especials C C2 9 0

 Mestre/a d’electricitat i 

 fontaneria  C C2 1 0

 Mestre/a paleta C C2 1 1

 Mestre/a serraller C C2 1 0

Oficials/as Oficial/a 1a conductor/a C C2 3 0

  Oficial/a 1a fuster/a C C2 1 1

  Oficial/a 2a conductor/a C C2 1 0

  Oficial/a 2a d’il·luminació i so C C2 1 1
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  Oficial/a clavegueram C C2 1 0

  Oficial/a electricista, 

 especialista sonorització C C2 1 0

  Oficial/a jardiner/a C C2 4 1

  Oficial/a pintor/a C C2 3 0

  Oficial/a serveis especials  C C2 14 3

  Paleta C C2 1 0

Ajudants/es Ajudant/a serveis especials AP E 17 9

 Ajudant/a de cuina AP E 1 0

Operaris/àries Operari/a serveis especials AP E 9 0

 Peó AP E 19 3

TOTAL PLACES       1.181 399

PERSONAL LABORAL

NIVELL GRUP SUBGRUP LLOC DE TREBALL NOMBRE  VACANTS

    LLOCS 

2 A A1 Llicenciat/ada* 1 

2 A A1 Psicòleg/òloga* 1 

2 A A1 Metge/essa* 1 

 A A1 Periodista* 1 

 A A1 Professional informació * 1 

 A A1 Professor/a de llenguatge musical i piano * 1 1

3 A A2 Cap administratiu/iva* 1 

 A A2 Coordinador/a Cultural* 1 

3 A A2 Diplomat/ada en Infermeria* 1 

3 A A2 Diplomat/ada en Treball Social * 1 

3 A A2 Diplomat/ada en Treball Social 

   amb tasques coordinació* 1 

3 A A2 Diplomat/da * 1 

3 A A2 Educador/a especialitzat/ada* 1 

3 A A2 Educador/a especialitzat/ada  1 

 A A2 Tècnic/a en arxiu d’imatges * 1 

 C C1 Educador/a d’escoles bressol * 1 
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 C C1 Responsable tècnic/a de maquinària escènica* 1 

 C C2 Conserge * 3 

 C C2 Cuiner/a escoles bressol* 1 

 C C2 Encarregat/ada de recinte escolar* 5 

 C C2 Mestre/a de serveis especials* 2 

 C C2 Vigilant de neteja pública* 1 

 AP   Ajudant/a* 4 1

 AP   Subaltern/a* 17 

2     Cap Gabinet Imatge Gràfica i Autoedició* 1 

7     Mestre/a de seveis especials (MCG)* 1 

6     Oficial/a administratiu/iva de 1a* 1 

6     Oficial/a administratiu/iva de 2a  1 1

11     Operari/ària especialista (50% jornada)* 1 1

11     Operari/ària especialista* 3 

5     Tècnic/a en dinamització cultural* 1 1

     LLOCS DE TREBALL FIXOS DISCONTINUS  

2     Director/a de l’Escola Taller Puig i Valls 1 1

2     Director/a del Taller d’Ocupació d’Assistents

   Domiciliaris/Treballadores Familiars i 

   director/a de la Casa d’Oficis d’Energia 

   Solar i Climatització 1 1

3     Coordinador/a tècnic/a de l’Escola 

   Taller Puig i Valls  1 1

3     Coordinador/a tècnic/a de la Casa

   d’Oficis d’Energia Solar i Climatització  1 1

3     Monitor/a de suport del programa 

   d’ocupació Futur a l’empresa 2 2

5     Monitor/a – encarregat/ada de 

   l’Escola Taller Puig i Valls 2 2

5     Docent del Taller d’Ocupació d’Assistents 

   Domiciliaris/Treballadores Familiars  2 2

5     Monitor/a - docent d’energia solar de la 

   Casa d’Oficis d’Energia Solar i Climatització 2 2

6     Administratiu/iva de l’Escola Taller Puig i Valls 1 1
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6     Administratiu/iva de la Casa d’Oficis 

   d’Energia Solar i Climatització del 

   Taller d’Ocupació d’Assistents 

   Domiciliaris/Treballadors Familiars  1 

      TOTAL  73 18

     

*Llocs de treball “a extingir”, que s’amortitzaran quan quedin vacants.  

     

LLOCS DE TREBALL PER PERSONAL EVENTUAL. ANY 2009 (ACTUALITZADA EL 12 DE 

MARÇ)

GRUP SUBGRUP JORNADA/  LLOC DE TREBALL COBERT

  SETM 

A A1 14 h Assessor/a sobre temes estratègics de ciutat 

   i en temes supramunicipals 1

A A1 35’50 h Cap de Gabinet de l’Alcaldia  1

A A1 35’50 h Assessor/a comunicació, participació 

   i societat de la informació 1

    35’50 h Assessor/a promoció i estratègies de ciutat 1

    35’50 h Assessor/a Grup Municipal Socialista 1

    35’50 h Assessor/a Grup Municipal Esquerra Republicana 1

    1/2 jornada Assessor/ Grup Municipal Convergència i Unió  1

    1/2 jornada Assessor/a Grup Municipal Convergència i Unió 1

    35’50 h Assessor/a Grup Municipal Partit Popular 1

      TOTAL  9

ORGANIGRAMA I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA SISTEMA PROVISIÓ

  PRESIDÈNCIA   

0.1 Cap administratiu/iva del Gabinet d’Alcaldia LL.DESIG

0.1.1 Cap de grup del gabinet de l’Alcaldia  CONCURS

1.1.1.1 Cap de l’oficina de supervisió de projectes  CONCURS
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  SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT   

0.2.1 Cap de Mobilitat i Seguretat Ciutadana LL.DESIG

0.2.1.0 Secretaria particular de la Conselleria de Seguretat 

 i Mobilitat LL. DESIG APC

0.2.1.1. Cap de departament de Mobilitat i 

 Seguretat Ciutadana CONCURS

0.2.1.1.1 Cap de grup administratiu de Seguretat Ciutadana CONCURS

0.2.1.2 Coordinador/a municipal de Protecció Civil CONCURS

0.2.1.2.1 Tècnic/a superior en protecció civil (planificació) CONCURS

0.2.1.2.1.1 Tècnic/a mitjà/na en protecció civil (prevenció) CONCURS

0.2.1.2.1.2 Encarregat/ada voluntariat protecció civil  CONCURS

0.2.1.2.1.3 Cap de departament administratiu de Protecció Civil CONCURS

0.2.1.3 Cap de la secció tècnica de Mobilitat i 

 Seguretat Ciutadana CONCURS

0.2.1.4 Cap de servei de Mobilitat i Via Pública CONCURS

0.2.1.4.1 Cap de grup de Trànsit i Multes CONCURS

0.2.1.4.2 Cap de departament d’Inspecció d’Obres  CONCURS

0.2.2 Cap de la Guàrdia Urbana LL. DESIG MG

0.2.2.1 Sotscap de la Guàrdia Urbana CONCURS

0.2.1.1.1 Cap de grup d’administració de la Guàrdia Urbana CONCURS

   

  SECRETARIA GENERAL   

1. Secretari/ària General  CONCURS

1.0. (**) Secretaria Particular de la Secretaria General  LL.DESIG

  URBANISME  

1.1.(**) Vicesecretari/ària General LL.DESIG

1.1.0(**) Secretari/ària particular de la Vicesecretaria general LL.DESIG

1.1.1. Cap de serveis d’ Urbanisme CONCURS

1.1.1.1 Adjunt/a tècnic/a a la cap de servei d’Urbanisme CONCURS

1.1.1.1.1 Coordinador/a de disseny urbà CONCURS

1.1.1.1.1.1 Cap de grup de suport administratiu a disseny urbà CONCURS

1.1.1.1.2 Cap de secció d’Enginyeria Industrial  CONCURS

1.1.1.1.2.1 Adjunt/a a cap de secció de Projectes i Serveis 

 d’Enginyeria Industrial CONCURS

1.1.1.1.2.1.1. Cap a departament de Delineants d’Enginyeria Industrial CONCURS
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1.1.1.1.2.1.2. Encarregat/ada de projectes i serveis CONCURS

1.1.1.1.2.2. Adjunt/a a cap de secció tècnica activitats CONCURS

1.1.1.1.2.2.1. Inspector/a auxiliar d’activitats CONCURS

1.1.1.1.2.2.2. Inspector/a auxiliar d’activitats CONCURS

1.1.1.1.3. Cap de secció d’Enginyeria de Camins CONCURS

1.1.1.1.3.1 Adjunt/a a cap de secció d’Enginyeria de Camins CONCURS

1.1.1.1.3.1.1 Cap de dept. de Delineants d’Eng.Camins CONCURS

1.1.1.2. Cap de secció d’Urbanisme–Gestió CONCURS

1.1.1.2.1. Cap administratiu/iva d’Urbanisme–Gestió, 

 Patrimoni Mpal. del Sòl i Registre Solars CONCURS

1.1.1.2.1.1. Cap de departament d’Urbanisme–Gestió CONCURS

1.1.1.2.1.2. Cap de departament d’Execució Urbanística CONCURS

1.1.1.3. Cap de secció d’Urbanisme–Planejament CONCURS

1.1.1.3.1. Cap administratiu/iva d’Urbanisme–Planejament CONCURS

1.1.1.3.1.1. Cap de departament d’Urbanisme–Planejament CONCURS

1.1.1.4. Cap de secció de Llicències CONCURS

1.1.1.4.1. Cap administratiu/iva de Llicències 

 d’Obertura d’Establiments CONCURS

1.1.1.4.1.1. Cap departament de Llicències i 

 Taxes d’Obertures d’Establiments CONCURS

1.1.14.1.1.1. Cap de grup de Llic. d’Obertura d’Establiments CONCURS

1.1.1.4.2. Cap administratiu/iva de Llicències d’Obres CONCURS

1.1.1.5 Cap de secció tècnica d’Urbanisme i Informes CONCURS

1.1.1.5.1 Adjunt /a a cap de sec. tècnica d’Urbanisme i Informes CONCURS

1.1.1.5.2 Cap de departament d’Informes Tècnics d’Urbanisme 

 i Llicències CONCURS

1.1.1.6. Cap de secció tècnica de mapa de la ciutat CONCURS ALC

1.1.1.6.1 Cap de departament de gestió tècnica d’Urbanisme CONCURS

1.1.1.7 Cap administratiu/iva de Béns i Domini Públic CONCURS

1.1.1.7.1 Cap de grup de Béns i Domini Públic CONCURS

1.1.2 Cap de servei de Contractació, Compres i Subvencions CONCURS

1.1.2.1 Cap de secció de Compres CONCURS

1.1.2.1.1 Cap de departament de Compres CONCURS

1.1.2.1.1.1 Cap de grup de Compres CONCURS

1.1.2.1.1.2 Encarregat/ada de magatzem de Compres  CONCURS
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1.1.2.1.2 Cap de grup de control de Despeses CONCURS

1.1.2.2 Cap de secció Contractació d’Obres, Béns i Serveis CONCURS

1.1.2.2.1 Cap administratiu/iva de Contractació d’Obres, 

 Béns i Serveis CONCURS

1.1.2.2.1.1 Cap de dept. de Contractació d’Obres, Béns i Serveis  CONCURS

1.1.2.2.1.1 Cap de departament d’Obres Municipals  CONCURS

1.1.2.3 Tècnic/a superior en gestió de projectes CONCURS

1.2. Cap de serveis d’Assessoria Jurídica CONCURS

1.2.1. Lletrat/ada de l’Assessoria Jurídica CONCURS

1.2.2. Lletrat/ada de l’Assessoria Jurídica CONCURS

1.2.3. Cap de departament adm. Assessoria Jurídica  CONCURS

1.3. Cap de servei de Cultura, Patrimoni, Ensenyament 

 i Serveis Públics CONCURS

1.3.1. Cap de departament de Relacions Empreses Municipals CONCURS

1.3.2 Cap de grup de serveis públics CONCURS

1.3.3 Cap de gestió de l’àrea de Cultura, Patrimoni 

 i Ensenyament CONCURS

1.3.3.1 Cap de gestió de coordinador/a de l’àrea de Cultura CONCURS APC

1.3.3.1.1. Cap de gestió de l’àrea de Cultura CONCURS

1.3.3.1.1.1. Tècnic/a especialista de gestió cultural CONCURS

1.3.3.1.1.1.2. Adjunt/a a cap de gestió administrativa de Cultura CONCURS

1.3.3.1.1.1.2.1 Cap d’unitat administrativa de Cultura CONCURS

1.3.3.1.1.1.2.2 Cap d’unitat administrativa de Cultura CONCURS

1.3.3.1.1.1.2.3 Cap de producció de l’àrea de Cultura  CONCURS

1.3.3.1.1.1.2.4 Cap de manteniment de Cultura  CONCURS

1.3.3.1.1.1.2.4.1 Regidor/a d’espais teatrals CONCURS

1.3.3.1.1.1.2.5 Bibliotecari/ària CONCURS

1.3.3.2. Coordinador/a tècnic/a de Patrimoni CONCURS

1.3.3.2.1. Director/a del Museu d’Història CONCURS

1.3.3.2.1.1 Encarregat/ada subalterns/es Museu Història CONCURS

1.3.3.2.1.2. Tècnic/a de manteniment de Patrimoni CONCURS

1.3.3.2.2. Cap administratiu/iva del Museu d’Història CONCURS

1.3.3.2.2.1.1 Cap de grup d’adm. del Museu d’Història CONCURS

1.3.4 Director/a tècnic/a d’Ensenyament  LL. DESIG APC

1.3.4.1 Cap de secció d’Ensenyament CONCURS
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1.3.4.1.1. Cap administratiu/iva d’Ensenyament CONCURS

1.3.4.1.1.1 Cap de departament d’Ensenyament CONCURS

1.3.4.1.1.11 Encarregat/ada conserges col·legis públics CONCURS

1.3.4.1.1.2 Tècnic/a en llars d’infants municipals CONCURS

1.3.4.1.1.3 Tècnic/a en serveis educatius musicals CONCURS

1.3.4.1.1.4 Tècnic/a en serveis educatius municipals CONCURS

1.3.5. Coordinador/a de l’Agenda 21 CONCURS ALC

1.3.5.1. Cap de secció de Medi Ambient, Sanitat i Consum CONCURS

1.3.5.1.1. Cap de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor  CONCURS

1.3.5.1.2. Cap de departament de Medi Ambient  CONCURS

1.3.5.1.2.1. Cap de grup de Medi Ambient CONCURS

1.3.5.1.3. Cap de gestió de residus i neteja CONCURS

1.3.5.1.3.1. Cap de grup de Neteja Pública CONCURS

1.3.5.1.4. Cap de grup de Salut Pública CONCURS

1.3.5.2 Cap de la Unitat Tècnica de Medi Ambient CONCURS

1.3.5.2.1. Adjunt/a a cap de la Unitat Tècnica de Medi Ambient CONCURS

1.3.5.3 Cap de la Unitat Tècnica de Salut Pública CONCURS

1.3.5.3.1.  Adjunt/a a Cap de la Unitat Tècnica de Salut Pública CONCURS

1.3.5.3.1.1. Analista de la Unitat Técnica de Salut Pública CONCURS

1.3.5.4. Cap tècnic/a de parcs i jardins CONCURS

1.3.5.4.1 Mestre/a de jardineria. CONCURS

1.3.5.4.2 Mestre/a de jardineria. CONCURS

1.3.5.4.3 Mestre/a de jardineria. CONCURS

1.3.5.4.4 Mestre/a de jardineria. CONCURS

1.3.5.5 Tècnic/a en medi ambient CONCURS AP 

1.3.6 Cap de secció Tècnica del Servei Municipal d’Ocupació CONCURS

1.3.6.1 Coordinador/a de programes d’inserció CONCURS

1.4. Cap de Serveis a la Persona CONCURS

1.4.1. Cap administratiu/iva de Serveis a la Persona CONCURS

1.4.1.1 Cap de departament de Serveis Socials CONCURS

1.4.1.2 Cap de departament d’Esports CONCURS

1.4.1.2.1 Cap de grup d’esports  CONCURS

1.4.1.3 Cap de grup de joventut i cooperació CONCURS

1.4.2 Cap d’Unitat Tècnica de Projectes i 

 Coordinació de Ciutadanies CONCURS
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1.4.3 Cap d’Unitat Tècnica de Coordinació de 

 l’Espai Dona i PADI CONCURS

1.4.4 Cap tècnic/a de Joventut CONCURS

1.5 Cap de servei de Recursos Humans CONCURS

1.5.1. Tècnic/a en prevenció CONCURS

1.5.2. Tècnic/a en prevenció CONCURS

1.5.3. Responsable de l’Oficina d’Anàlisi, 

 Organització i Millora dels RH CONCURS

1.5.4 Cap de personal CONCURS

1.5.4.1. Cap de departament de Negociació Col·lectiva CONCURS

1.5.4.2. Cap de gestió administrativa de personal CONCURS

1.5.4.2.1. Cap administratiu/iva de Personal CONCURS

1.5.4.2.1.1 Cap de departament de Personal CONCURS

1.5.4.2.1.2. Auxiliar informàtica departament de Personal  CONCURS

1.5.4.2.2. Cap de departament de Formació CONCURS

1.5.4.2.3. Cap de grup de processos selectius CONCURS

1.5.4.2.4. Encarregat/ada d’Ordenances CONCURS

1.5.4.2.4.1. Adjunt/a a l’encarregat/ada d’ordenances 

 del palau mpal. CONCURS

1.5.4.2.4.1.1. Subaltern/a motorista CONCURS

1.6. Cap de servei d’ordenació corporativa i administrativa CONCURS

1.6.1 Adjunt/a a cap de servei d’ordenació 

 administrativa i corporativa CONCURS

1.6.1.1 Cap de secció d’ordenació administrativa CONCURS

1.6.1.1.1 Cap administratiu/iva d’ordenació administrativa CONCURS

1.6.1.2. Cap de departament d’Actes  CONCURS

1.6.1.3 Tècnic/a especialista en correcció i redacció de textos CONCURS

1.6.1.4 Auxiliar tècnic/a d’informàtica CONCURS

1.7. Cap de secció d’Informàtica  CONCURS

1.7.1. Cap tècnic/a d’instal·lacions CONCURS

1.7.2. Cap tècnic/a de sistemes i comunicacions CONCURS

1.7.3. Cap tècnic/a gestor/a de projectes (informàtics) CONCURS

1.7.4. Analista adjunt/a a cap de secció d’informàtica CONCURS

1.7.5. Analista adjunt/a a cap de secció d’informàtica CONCURS

1.7.6 Analista d’informàtica CONCURS
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1.7.7 Analista d’informàtica CONCURS

1.7.8 Tècnic/a en xarxes informàtiques CONCURS

1.7.9 Tècnic/a especialista en atenció usuaris i programació CONCURS

1.7.10. Tècnic/a especialista en atenció usuaris i programació CONCURS

1.7.11. Tècnic/a especialista en atenció usuaris i programació CONCURS

1.7.12. Cap d’operació secció informàtica  CONCURS

1.7.13. Tècnic/a auxiliar de suport als usuaris d’informàtica CONCURS

1.7.14. Auxiliar tècnic/a d’informàtica CONCURS

1.7.15. Auxiliar tècnic/a d’informàtica CONCURS

1.7.16. Auxiliar tècnic/a d’informàtica CONCURS

1.7.17. Auxiliar tècnic/a d’informàtica CONCURS

1.8 Cap de gestió de relacions ciutadanes i protocol CONCURS

1.8.1.  Cap de secció de relacions CONCURS

1.8.1.1. Cap de departament Relacions Públiques CONCURS

1.8.1.1.1 Cap de grup Oficina Informació  CONCURS

1.9 Cap del servei d’arxiu i documentació municipal CONCURS AP

1.9.1 Adjunt/a a cap de secció de l’arxiu CONCURS

1.9.2 Tècnic/a en arxivística CONCURS

1.10. Cap administratiu/va d’Estadística CONCURS

1.10.1. Cap de grup d’Estadística CONCURS

1.11 Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà CONCURS

1.11.1 Cap de grup de les OMAC CONCURS

1.11.2 Cap de departament de Registre CONCURS

1.12 Director/a tècnic/a de l’àrea per la Promoció 

 i Estratègies de Ciutat i Projecció Exterior LL.DESIG APC

1.12.1 Cap de departament Promoció Econòmica CONCURS

1.13 Oficial/a major LL.DESIG

1.13.1 Cap administratiu/iva de l’Oficialia major CONCURS

1.13.2 Cap de departament Administratiu de la 

 Conselleria de Comunicació, Societat de la 

 Informació i Participació Ciutadana CONCURS

1.13.3 Tècnic/a transversal en Comunicació, 

 Participació Ciutadana i Societat de la Informació CONCURS

1.13.4 Coordinador/ de Participació Ciutadana CONCURS

1.13.5 Coordinador/a de Societat de la Informació CONCURS
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1.13.5.1 Cap tècnic/a de Telecentres CONCURS

1.13.6. Cap tècnic/a de Comunicació Corporativa CONCURS

1.13.7 Coordinador/a del Gabinet de Premsa CONCURS

1.13.8 Coordinador/a del Gabinet de Disseny Gràfic 

 i Autoedició CONCURS

     

  INTERVENCIÓ   

2. Interventor/a general  CONCURS

2.0. Secretari/ària particular de la intervenció LL.DESIG

2.1. Especialista d’informàtica de l’àrea d’Intervenció CONCURS

2.2. Cap de servei de Control i Estudis Económics CONCURS

2.2.1 Cap de secció de Comptabilitat CONCURS

2.2.1.1 Cap administratiu/iva de Comptabilitat CONCURS

2.2.1.1.1 Cap de departament de Pressupostos CONCURS

2.2.1.1.1.1 Cap de grup de Despeses a Justificar CONCURS

2.2.2 Coordinador/a d’Estudis Econòmics  CONCURS

2.2.3 Cap de secció de Pressupostos CONCURS

2.2.3.1 Tècnic/a en gestió pressupostària CONCURS

2.3. Cap de servei de Rendes i Exaccions CONCURS

2.3.1. Cap de secció Exaccions sobre Activitats Econòmiques CONCURS

2.3.1.1. Cap administratiu/iva d’Exaccions sobre Activitats 

 Comercials, Industrials i Professionals CONCURS

2.3.1.1.1. Cap de departament Preus Públics sobre AE  CONCURS

2.3.1.1.2. Cap de departament de Vehicles CONCURS

2.3.1.1.3. Cap de grup de l’impost s/activitats econòmiques CONCURS

2.3.2. Cap de gestió d’exaccions s/propietat immobiliària  CONCURS

2.3.2.1. Cap administratiu/iva d’exaccions sobre la propietat 

 immobiliària  CONCURS

2.3.2.1.2 Cap de departament de Taxes i Preus Públics 

 sobre la Propietat Urbana CONCURS

2.3.2.2. Cap administratiu/iva de Contribucions especials CONCURS

2.3.2.2.1 Cap de departament Contribucions Especials i 

 Quotes Urbanització CONCURS

2.3.2.3. Cap de departament de Plus Vàlua  CONCURS

2.3.2.4. Especialista d’informàtica del gabinet tècnic fiscal CONCURS
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2.3.2.4.1 Cap de grup del gabinet tècnic fiscal CONCURS

2.3.3 Cap de grup de verificació fiscal CONCURS

2.4. Cap de serv. assessorament d’intervenció i 

 fiscalització gestió econ. CONCURS

2.4.0 Cap de grup d’Assessoria Fiscal CONCURS

2.4.1. Cap de secció de Fiscalització de la Gestió Econòmica CONCURS

2.4.1.1. Adjunt/a a cap de secció tècnica en 

 Fiscalització de la Gestió Econòmica CONCURS

2.4.2 Coordinador de control financer 

 d’empreses municipals CONCURS AP

2.5 Cap de la inspecció fiscal CONCURS AP

2.5.1. Inspector/a fiscal del departament d’Inspecció Fiscal CONCURS

2.5.2. Inspector/a fiscal del departament d’Inspecció Fiscal CONCURS

   

  TRESORERIA  

3. Tresorer/a  CONCURS

3.1. Especialista d’informàtica de l’àrea de Tresoreria CONCURS

3.1.1 Especialista d’informàtica de la recaptació exec.  CONCURS

3.1.1.1 Auxiliar d’informàtica de la recaptació executiva CONCURS

3.2. Cap de secció de Recaptació i Assessoria 

 de la Tresoreria CONCURS

3.2.1 Cap de la recaptació executiva  CONCURS

3.2.1.1 Cap de gestió de la recaptació executiva  CONCURS

3.2.1.1.1 Cap d’unitat de fallits de la recaptació executiva CONCURS

3.2.1.1.2 Agent gestor de la recaptació executiva CONCURS

3.2.2 Cap de gestió de la recaptació voluntària  CONCURS

3.2.2.1 Cap de departament de Recaptació Voluntària  CONCURS

3.3. Cap de servei de Tresoreria CONCURS

3.3.1. Cap de departament de Tresoreria CONCURS

3.3.2. Cap de departament de Bestretes de Caixa Fixa CONCURS

3.3.2.1. Responsable de caixa i bestretes de caixa CONCURS

3.3.2.1.1 Cap de grup de caixa i bestretes de caixa CONCURS

3.3.3 Cap de grup de Nòmines CONCURS

3.3.4 Cap de comptabilitat de la recaptació executiva  CONCURS
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  SERVEIS DE BRIGADA MUNICIPAL   

4. Director/a de la Brigada CONCURS

4.1 Cap tècnic de conservació d’edificis CONCURS

4.1.1 Cap tècnic d’espais de treball en edificis administratius CONCURS

4.2 Encarregat/ada general de Brigada CONCURS

4.2.1 Adjunt/a a encarregat general de la Brigada CONCURS

4.2.1.1 Encarregat/ada de magatzem i tallers CONCURS

4.2.1.2. Encarregat/ada de pintura CONCURS

4.2.1.3 Encarregat/ada de senyalització  CONCURS

4.2.1.4 Mestre/a de mecànica CONCURS

4.2.1.5 Mestre/a d’electricitat i fontaneria CONCURS

4.2.1.6 Mestre/a de conducció CONCURS

4.2.1.7 Mestre/a de conducció CONCURS

4.2.1.8 Mestre/a serraller/a CONCURS

4.2.1.9 Mestre/a de clavegueram CONCURS

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2009

Aprovada per resolució de la consellera delegada en matèria de Recursos Humans i 

Gestió de Personal en data 29 de desembre de 2009

ANNEX 1: PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

Subgrup Classificació Núm. Denominació i

  vacants sistema de selecció

A1 Escala d’administració especial,   Arqueòleg/òloga; 

 subescala tècnica, classe tècnics superiors 1 concurs oposició lliure

 

A2 Escala d’administració especial,  2 Enginyer/a tècnic/a

 subescala tècnica, classe tècnics diplomats  d’informàtica; 

   concurs oposició lliure

A2 Escala d’administració especial,  1  Tècnic/a mitjà/na en

 subescala de serveis especials,   serveis educatius municipals;

 classe comeses especials  concurs-oposició lliure
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A2 Escala d’administració especial,  1  Tècnic/a mitjà/na

 subescala de serveis especials,   en serveis educatius municipals;

 classe comeses especials  concurs-oposició lliure, 

   reservat a persones amb 

   disminució

C2 Escala d’administració especial,  3 Agent de la Guàrdia

 subescala de serveis especials,   Urbana; oposició lliure

 classe Policia Local 

 TOTAL 8

CONVOCATÒRIES PER A COBRIR PLACES DE FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE 

CARÀCTER NACIONAL

DATA  DENOMINACIÓ NOMBRE PLACES SISTEMA

CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA CONVOCADES SELECCIÓ

06.02.09 Secretaria General 1 Concurs de mèrits

   entre funcionaris amb 

   habilitació estatal

CONVOCATÒRIES PER A COBRIR PLACES DE FUNCIONARIS DE CARRERA 

DATA  DENOMINACIÓ NOMBRE PLACES SISTEMA

CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA CONVOCADES SELECCIÓ

14.07.09 Agent de la Guàrdia  15  Oposició lliure

 Urbana grup C, subgrup C2  

CONVOCATÒRIES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL INTERÍ

DATA  DENOMINACIÓ NOMBRE PLACES SISTEMA

CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA CONVOCADES SELECCIÓ

15.10.09 Arquitecte Creació borsa Concurs

  de treball lliure
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13.08.09 Personal docent Escola Creació borsa de Concurs

 Municipal de Música treball lliure  

   

CONVOCATÒRIES PER A COBRIR LLOCS DE TREBALL

DATA  DENOMINACIÓ NOMBRE PLACES SISTEMA

CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA CONVOCADES SELECCIÓ

18.12.09 Tècnic/a en Medi Ambient 1 concurs de mèrits, entre 

   funcionaris/àries de

   carrera de les diferents

   administracions públiques 

18.12.09 Director tècnic d’Ensenyament 1 Sistema lliure designació 

   entre funcionaris de 

   carrera de les diferents 

   administracions 

   públiques catalanes

NOMENAMENTS

Durant l’any 2009 es van efectuar els següents nomenaments de personal per tal 

d’ocupar les places o els llocs que tot seguit es relacionen:

DATA  PLAÇA O NOMBRE

NOMENAMENT LLOC DE TREBALL PLACES RELACIÓ

2-gen-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

7-gen-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

7-gen-09 subalterna d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

7-gen-09 mestra de llenguatge musical i piano 1 funcionari/ària interí/ina

8-gen-09 mestra de llenguatge musical 1 funcionari/ària interí/ina

14-gen-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

15-gen-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

16-gen-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

16-gen-09 arquitecte 1 funcionari/ària interí/ina
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18-gene-09 subalterna d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

26-gen-09 mestre d’educació infantil, 

 llenguatge musical i piano 1 funcionari/ària interí/ina

26-gen-09 tècnic titulat en Història 1 funcionari/ària interí/ina

30-gen-09 mestra de violí 1 funcionari/ària interí/ina

1-feb-09 sotsinspectors de la Guàrdia Urbana 3 funcionari/ària interí/ina

1-mar-09 assessor sobre temes estratègics de 

 ciutat i en temes supramunicipals 1 personal eventual

1-mar-09 secretari general 1 accidental

5-mar-09 auxiliar d’administració general 2 funcionari/ària interí/ina

6-mar-09 auxiliar d’administració general 2 funcionari/ària interí/ina

6-mar-09 mestre de saxofon 1 funcionari/ària interí/ina

6-mar-09 mestre de clarinet 1 funcionari/ària interí/ina

6-mar-09 ajudant de serveis especials 1 funcionari/ària interí/ina

9-mar-09 gerent del Patronat Municipal de 

 Turisme de Tarragona 1 personal eventual

13-mar-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

13-mar-09 arqueòloga 1 funcionari/ària interí/ina

18-mar-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

23-mar-09 subalterna d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

24-mar-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

25-mar-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

25-mar-09 auxiliar de maquetació 1 funcionari/ària interí/ina

30-mar-09 mestre de saxofon 1 funcionari/ària interí/ina

1-abr-09 monitora d’arts plàstiques 1 funcionari/ària interí/ina

1-abr-09 arquitecte 1 funcionari/ària interí/ina

1-abr-09 arquitecte 1 funcionari/ària de carrera

1-abr-09 tècnic en arxivística 1 funcionari/ària de carrera

1-abr-09 subalterns 13 funcionari/ària de carrera

3-abr-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

17-abr-09 enginyer tècnic d’informàtica 1 funcionari/ària interí/ina

20-abr-09 subalterna d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

28-abr-09 auxiliar tècnic de producció cultural 1 funcionari/ària interí/ina

4-mai-09 mestra d’adults 1 funcionari/ària interí/ina

5-mai-09 mestre de bateria 1 funcionari/ària interí/ina
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25-mai-09 subalterna d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

1-jun-09 bibliotecària 1 funcionari/ària interí/ina

2-jun-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

15-jun-09 auxiliar de delineació 1 funcionari/ària interí/ina

30-jun-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

1-jul-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

1-jul-09 subalterna d’administració general 16 funcionari/ària interí/ina

1-jul-09 tècnica de producció cultural 1 funcionari/ària interí/ina

2-jul-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

7-jul-09 auxiliar d’administració 1 funcionari/ària interí/ina

7-jul-09 peó 1 funcionari/ària interí/ina

13-jul-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

13-jul-09 ajudant d’arxiu 1 funcionari/ària interí/ina

27-jul-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

1-ago-09 subalterna d’administració general 5 funcionari/ària interí/ina

1-ago-09 administratius d’administració general 11 funcionari/ària en 

   pràctiques

1-ago-09 arquitecte 3 funcionari/àriade carrra

1-ago-09 tècnic de joventut 1 funcionari/ària en

   pràctiques

1-ago-09 tècnic de joventut 1 funcionari/ària de 

   carrerra

5-ago-09 agents de la Guàrdia Urbana 5 funcionari/ària de carrera

6-ago-09 subalterna d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

17-ago-09 ajudant d’arxiu 1 funcionari/ària interí/ina

18-ago-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

24-ago-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

24-ago-09 tècnica mitjana en serveis educatius 1 funcionari/ària interí/ina

1-set-09 plaça tècnic especialista de joventut 1 funcionari/ària interí/ina

7-set-09 arquitecte 1 funcionari/ària interí/ina

14-set-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

14-set-09 subalterna d’administració general 4 funcionari/ària interí/ina

16-set-09 tècnica especialista de joventut 1 funcionari/ària interí/ina

24-set-09 educadora de les escoles bressol 1 funcionari/ària interí/ina

30-set-09 mestre de bateria 1 funcionari/ària interí/ina
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30-set-09 mestre flauta travessera 1 funcionari/ària interí/ina

30-set-09 mestre de guitarra 1 funcionari/ària interí/ina

30-set-09 mestra de percussió 1 funcionari/ària interí/ina

30-set-09 mestra de sac de gemecs 1 funcionari/ària interí/ina

30-set-09 mestra de violí 2 funcionari/ària interí/ina

30-set-09 mestra de violoncel 1 funcionari/ària interí/ina

30-set-09 mestre de violoncel i música per 

 educació especial 1 funcionari/ària interí/ina

30-set-09 mestra d’educació musical infantil 1 funcionari/ària interí/ina

30-set-09 llenguatge musical i piano 1 funcionari/ària interí/ina

30-set-09 mestra de llenguatge musical i piano 1 funcionari/ària interí/ina

1-oct-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

1-oct-09 mestra de llenguatge musical i piano 2 funcionari/ària interí/ina

1-oct-09 subalterna d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

2-oct-09 subalterna d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

7-oct-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

14-oct-09 docent de clarinet 1 funcionari/ària interí/ina

14-oct-09 mestra de clarinet 1 funcionari/ària interí/ina

14-oct-09 tècnica mitjana en gestió local 1 funcionari/ària interí/ina

15-oct-09 mestre de guitarra 2 funcionari/ària interí/ina

16-oct-09 docent en comptabilitat i gestió de 

 recursos humans 1 funcionari/ària interí/ina

16-oct-09 assessor en matèria de Promoció i 

 Estratègies de la Ciutat i 

 Projecció Exterior 1 personal eventual

20-oct-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

20-oct-09 monitora d’arts plàstiques 1 funcionari/ària interí/ina

22-oct-09 agents de la Guàrdia Urbana 5 funcionari/ària de carrera

23-oct-09 tècnica de comunicació 1 funcionari/ària interí/ina

26-oct-09 auxiliar tècnic de producció cultural 1 funcionari/ària interí/ina

30-oct-09 lletrada de llicències 1 funcionari/ària interí/ina

11-nov-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

12-nov-09 educadora de les escoles bressol 1 funcionari/ària interí/ina

19-nov-09 mestra de violí 1 funcionari/ària interí/ina

27-nov-09 arqueòleg 1 funcionari/ària interí/ina
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1-dic-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

1-des-09 auxiliar d’administració 1 funcionari/ària interí/ina

2-des-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

9-des-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

17-des-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

22-des-09 subalterna d’administració general 16 funcionari/ària interí/ina

28-des-09 auxiliar d’administració general 1 funcionari/ària interí/ina

28-des-09 tècnica especialista de joventut 1 funcionari/ària interí/ina

28-des-09 assessora del grup municipal de 

 Convergència i Unió 1 personal eventual

 TOTAL 189 funcionari/ària interí/ina

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL EN RÈGIM DE DRET LABORAL

Durant l’any 2009 es van efectuar les con¬tractacions de personal següents, en règim 

de dret laboral:

CATEGORIA NOMBRE TREBALLADORS

Administratiu/iva Escola Taller Puig i Valls ............................................................. 1

Administratiu/iva Casa Oficis i Taller Ocupació ..................................................... 1

Agent desenvolupament local (AODL) .................................................................... 4

Agent local “treballs i prestacions en benefici comunitat” ........................................ 3

Ajudant/a ........................................................................................................... 1

Ajudant/a auxiliar administratiu/iva programa Futur a l’empresa ........................... 7

Ajudant/a auxiliar administratiu/iva Futur a l’empresa II ...................................... 14

Ajudant/a auxiliar administratiu/iva “Itineraris Ocupacionals II”  ............................ 3

Alumne/a Escola Taller Puig i Valls ....................................................................... 8

Alumne/a-treballador/a Casa Oficis  .................................................................. 24

Animador/a sociocultural “Pràctiques en participació i dinamització” ...................... 3

Auxiliar biblioteca “Pràctiques en participació i dinamització” ................................ 1

Auxiliar mediació “Itineraris Ocupacionals” ........................................................... 2

Coordinador/a tècnic/a programa rehabilitació habitatges i edificis públics i entorn 1

Coordinador/a tècnic/a Casa Oficis i Taller Ocupació  .......................................... 1

Director/a Casa Oficis i Taller Ocupació  .............................................................. 1
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Docent comptabilitat i recursos humans programa SEFED  ....................................... 1

Encarregat/ada programa Dones no qualificades Campclar  .................................. 1

Encarregat/ada Viver planta autòctona i xerojardineria ......................................... 1

Encarregat/ada fusteria i pintura programa rehabilitació habitatges i 

edificis públics i entorn ......................................................................................... 1

Encarregat/ada fusteria i pintura programa rehabilitació habitatges i 

edificis públics i entorn ......................................................................................... 1

Encarregat/ada jardineria Recuperació i manteniment espais naturals ..................... 1

Encarregat/ada lampista programa rehabilitació habitatges i edificis 

públics i entorn .................................................................................................... 1

Informador/a ambiental  ...................................................................................... 8

Informador/a juvenil Sinergies: Millorar informació juvenil, impulsar ocupabilitat 

dels joves............................................................................................................. 4

Monitor/a Programa cap a la inserció laboral treballant pel meu barri .................... 1

Monitor/a Viver planta autòctona i xerojardineria .................................................. 2

Monitor/a climatització Casa Oficis  ..................................................................... 1

Monitor/a energia solar Casa Oficis  .................................................................... 2

Monitor/a suport Futur a l’empresa ....................................................................... 2

Monitor/a suport programa Valor afegit: millorar les polítiques d’ocupació, 

impulsar l’ocupabilitat juvenil ................................................................................ 5

Monitor/a programa Dones no qualificades Campclar  .......................................... 1

Monitor/a programa rehabilitació habitatges i edificis públics i entorn .................... 1

Monitor/a treballadors/es familiars Taller ocupació  .............................................. 2

Subaltern/a  ........................................................................................................ 2

Tècnic/a auxiliar suport programa Valor afegit: millorar les polítiques 

d’ocupació, impulsar l’ocupabilitat juvenil .............................................................. 6

Treballador/a no qualificat programa Inserció des d’altadis .................................... 4

Treballador/a no qualificat/ada programa Cap a la inserció laboral treballant 

pel meu barri ....................................................................................................... 8

Treballador/a no qualificat/ada programa Cap a la inserció laboral treballant 

pel meu barri ....................................................................................................... 2

Treballador/a no qualificat/ada programa Dones no qualificades Campclar ........... 9

Treballador/a no qualificat/ada Millorem ocupabilitat, millorem la ciutat .............. 15

Treballador/a no qualificat/ada programa rehabilitació habitatges i edificis 

públics i entorn .................................................................................................. 12
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Treballador/a no qualificat/ada Recuperació i manteniment espais naturals ............ 5

Treballador/a no qualificat/ada Viver planta autòctona i xerojardineria ............... 10

Treballador/a no qualificat/ada programa Taller ocupació treballadores familiars .. 16

TOTAL: ............................................................................................................ 200

En les contractacions referides s’han fet els contractes i les seves còpies bàsiques, les 

comunicacions a la Tresoreria municipal, al comitè d’Empresa i a l’Oficina de Treball 

de la Generalitat, s’han preparat liquidacions per acabament de contracte.

PROGRAMES D’OCUPACIÓ

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va resoldre atorgar a 

aquest Ajuntament subvencions per contractar treballadors desocupats, per a la 

realització dels següents programes: Futur a l’Empresa; Pràctiques en participació i 

dinamització; Millorem l’ocupabilitat, millorem la ciutat; Recuperació i manteniment 

d’espais naturals; Itineraris ocupacionals; Valor afegit-1: Millorar les polítiques 

d’ocupació, impulsar l’ocupabilitat juvenil; Sinergies: Millorar informació juvenil, 

impulsar l’ocupabilitat dels joves; Agents locals de treballs i prestacions en benefici 

de la comunitat de Tarragona; Informadors/es educadors/es ambientals; Agents de 

desenvolupament local; Sensibilització pel medi ambient, exercici 2; Viver de planta 

autòctona i xerojardineria; Escola Taller Puig i Valls.

La consellera delegada en matèria de Recursos Humans i Gestió de Personal, per 

decrets de dates 19 i 26 de gener, 1 de juny, 3 de setembre, 26 i 29 d’octubre,i 

11 de desembre de 2009, va designar les comissions de selecció que, a la vista 

dels currículums, proves i entrevistes amb els candidats i candidates, van emetre les 

corresponents propostes de contractació.

La secretaria delegada d’aquestes comissions de selecció ha estat exercida per 

funcionaris i funcionàries adscrits al Departament de Personal.

REGLAMENT DE DISTINCIONS I CONDECORACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA

El dia 1 de desembre de 2001 va entrar en vigor el Reglament de distincions i 

condecoracions de la Guàrdia Urbana. 
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De conformitat amb el que s’estableix al Reglament indicat i d’acord amb l’informe 

elaborat pel Comitè d’Ètica Professional de la Guàrdia Urbana, en reunió efectuada 

el 19 de novembre de 2009, el Consell Plenari, en data 30 de novembre de 2009, va 

resoldre atorgar les següents distincions: 

4 creus a la permanència en el servei.

7 creus al mèrit professional (distintiu vermell).

5 creus al mèrit professional (distintiu blanc), dues d’elles a dos membres d’altres 

cossos de seguretat.

18 felicitacions, dues d’elles a dos ciutadans.

El Comitè d’Ètica Professional de la Guàrdia Urbana s’ha reunit en 2 sessions.

Les secretaries delegades del comitè indicat han estat exercides per funcionàries 

adscrites al Departament de Personal.

PARTICIPACIÓ EN LA DETERMINACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL

De conformitat amb el que disposen el vigent acord sobre les condicions de treball del 

personal funcionari, el conveni laboral, el vigent acord sobre les condicions de treball 

específiques de la Guàrdia Urbana i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, durant l’any 

2009 s’han reunit les següents comissions de seguiment i meses negociadores:

COMISSIÓ NOMBRE DE REUNIONS

Comissió d’Interpretació Estudi i Seguiment de l’Acord sobre Condicions de 

Treball del Personal Funcionari .............................................................................. 5

Comissió d’Interpretació Estudi i Seguiment del Conveni Laboral .............................. 2

Comissió de Seguiment de l’Acord sobre les Condicions de Treball Específiques 

de la Guàrdia Urbana .......................................................................................... 3

Comissió de Valoració de Llocs de Treball, Organització Administrativa i 

Promoció Interna ................................................................................................ 19

Mesa General de Negociació de les Condicions de Treball del Personal Funcionari 14

Comissió Negociadora del Conveni Laboral ......................................................... 12

Mesa General de Negociació de les Matèries i Condicions de Treball Comunes 

al Personal Funcionari, Estatutari i Laboral ............................................................. 5

Mesa Sectorial de la GU ....................................................................................... 3

TOTAL ............................................................................................................... 63
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Les secretaries delegades de les comissions i meses indicades han estat exercides per 

funcionàries adscrites al Departament de Personal. 

Principals acords assolits:

La Comissió Negociadora del Conveni Laboral, en reunions de 14 i 19 de gener de 

2009, va pactar dos preacords per regular les retribucions del personal laboral, “a 

compte” d’allò que resulti, un cop s’assoleixi un acord en la negociació col·lectiva.

La Mesa General de Negociació de les Matèries i Condicions de Treball Comunes al 

Personal Funcionari, Estatutari i Laboral, en reunions de 18 de març i 13 de novembre 

de 2009, va pactar la distribució dels dies de lliure disposició.

La Mesa General de Negociació de les Matèries i Condicions de Treball Comunes 

al Personal Funcionari, Estatutari i Laboral, el 31 de març de 2009, va pactar el 

crèdit horari de les persones designades, per cada sindicat, per formar part de les 

comissions del pla d’igualtat.

La Mesa Sectorial de la Guàrdia Urbana i la Mesa General de Negociació de les 

Condicions de Treball del Personal Funcionari, en reunions efectuades el 3 d’abril de 

2009, van pactar un preacord sobre jornada i horari de treball del personal del cos 

de la Guàrdia Urbana.

La Mesa Sectorial de la Guàrdia Urbana, el 10 de novembre de 2009, i la Mesa 

General de Negociació de les Condicions de Treball del Personal Funcionari, el dia 11 

de novembre de 2009, van pactar un preacord sobre el Comitè d’Ètica Professional 

de la Guàrdia Urbana, modificant l’article 16 de l’Acord sobre les condicions 

especifiques de treball de la Guàrdia Urbana.

La Comissió Paritària d’Interpretació, Estudi i Seguiment de l’Acord sobre les 

Condicions Específiques de Treball de la Guàrdia Urbana va pactar, el dia 11 de 

novembre de 2009, incrementar l’import del complement específic del personal 

de la Guàrdia Urbana, en aplicació de l’acord, de 13 de febrer de 2008, sobre 

equiparació retributiva de personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra.
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La Mesa General de Negociació de les Condicions de Treball del Personal Funcionari, 

el 16 de desembre de 2009, va assolir acords sobre la proposta d’oferta pública del 

2009 i, amb debats previs a la Comissió de Valoració de Llocs de Treball, Ordenació 

Administrativa i Promoció Interna, sobre la proposta d’aprovar l’organigrama 

municipal i catàleg de llocs de treball reservats a personal funcionari.

VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Es van introduir matisacions en els quadres de puntuació dels factors i subfactors de 

valoració dels llocs de treball.

Es va revisar l’assignació de punts, segons els factors i subfactors de valoració, als 

diferents llocs de treball.

Es va negociar el preu/punt de referència per a la determinació de l’import del 

complement específic.

PREMIS ANTIGUITAT I JUBILACIÓ

De conformitat amb el que disposen l’acord vigent sobre les condicions de treball dels 

funcionaris municipals i el conveni laboral, durant l’any 2009 es van concedir els 

premis d’antiguitat següents: 

A 6 empleats i empleades municipals una gratificació equivalent a l’import d’una 

mensualitat, pel fet d’haver complert 40 o 30 anys de servei a aquesta Corporació. 

A 18 empleats i empleades municipals una gratificació equivalent al 50% d’una 

mensualitat, per haver complert 20 anys de servei a aquesta Corporació. 

A 19 empleats i empleades municipals una gratificació equivalent al 50% d’una 

mensualitat, amb motiu de passar a la situació de jubilació total. 

Cal fer constar que els empleats i empleades municipals indicats han gaudit de 5 dies 

addicionals laborables de permís retribuït o una setmana natural.

INDEMNITZACIONS PER JUBILACIÓ ANTICIPADA INCENTIVADA 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona, en sessió ordinària que tingué lloc el 

dia 29 de gener de 2007, va aprovar el Reglament de Segona Activitat de la Guàrdia 
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Urbana, el qual va entrar en vigor el dia 29 de maig de 2007. L’article 17.1 del 

reglament indicat preveu que els funcionaris declarats en invalidesa total per a la seva 

professió, podran acollir-se a la situació de jubilació voluntària incentivada. 

Durant l’any 2009, una agent de l’indicat cos, va accedir a la jubilació anticipada 

incentivada i li va estar concedida la corresponent indemnització mensual. 

PLA DE PENSIONS

Durant l’any 2009 es van adherir al Pla de pensions: 55 empleats en la modalitat del 

100% i 8 en la del 50%.

El total de partícips del pla durant l’any 2009 era 537 en la modalitat del 100% i 40 

en la del 50%. 

L’import total de l’aportació municipal efectuada durant l’any 2009 va ser de 

538.262,52 euros. 

La comissió de control del Pla de pensions s’ha reunit en 3 sessions.

La secretaria delegada de la comissió indicada ha estat exercida per funcionàries 

adscrites al Departament de Personal.

 

AJUTS AMB CÀRREC AL FONS SOCIAL PER A PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL

D’acord amb el barem del Fons Social, que figura en l’acord regulador de les 

condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Tarragona, i el 

conveni laboral de l’Ajuntament de Tarragona, es van concedir a personal funcionari 

i laboral contractats d’aquest Ajuntament, i amb càrrec a aquest Fons Social, ajuts en 

concepte de col·locació de pròtesis, adquisició d’ulleres i aparells ortopèdics i ajuts per 

estudis, amb càrrec al mateix Fons Social i per un import total de 92.603,85 euros.

La Comissió del Fons Social de Personal Funcionari s’ha reunit en 2 sessions i la de 

personal laboral en 1 sessió.

Les secretaries delegades de les comissions indicades han estat exercides per 

funcionàries adscrites al Departament de Personal.

AJUTS AMB CARREC AL FONS SOCIAL PER A PENSIONISTES

El Consell Plenari en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 1992 va aprovar 

les normes reguladores de les prestacions econòmiques del Fons Social per als 

pensionistes d’aquest Ajuntament i beneficiaris al seu càrrec.
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Per a la resolució de les peticions a l’esmentat Fons Social, existeix una Comissió 

presidida per la consellera delegada en matèria de Personal d’aquest Ajuntament i 

integrada per un representant de cada grup polític municipal i per quatre pensionistes, 

actuant com a secretària una funcionària adscrita al Departament de Personal, la 

Comissió de la qual es reuneix com a mínim un cop al trimestre.

Durant l’any 2009 es van concedir ajuts a pensionistes d’aquest Ajuntament i amb 

càrrec al Fons Social indicat, per un import de 26.291,66 euros.

La Comissió del Fons Social de Pensionistes s’ha reunit en 3 sessions.

La secretaria delegada de la comissió indicada ha estat exercida per funcionàries 

adscrites al Departament de Personal.

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE GESTIÓ ECONÒMICA I 

PRESSUPOSTÀRIA, SERVEIS CENTRALS I CONTRACTACIÓ.

S’ha exercit la secretaria delegada (preparació de l’ordre del dia, convocatòries, actes 

de les sessions, dictàmens, certificacions d’assistència) de la comissió, en tres reunions 

de les celebrades per la comissió durant l’any 2009.

CONTROL DE PRESÈNCIA

S’han tramitat els passis següents:

Per hores sindicals  ........................................................................................... 130

Per formació a afers oficials  ............................................................................. 331

Per dies de lliure disposició/vacances ............................................................. 2.134

Sortides durant la jornada  ............................................................................ 2.179

Per compensació d’hores  ................................................................................. 592

TOTAL  ......................................................................................................... 5.366

SEGURETAT SOCIAL I OTG 

Durant l’any 2009, s’ha tramitat la documentació diversa que a continuació s’indica, 

amb destí a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Tresore¬ria Territorial i Oficina 

de Treball de la Generalitat.
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RECURSOS HUMANS I  GESTIÓ DE PERSONAL

Comunicats altes, baixes i variacions  ................................................................ 908

Liquidacions Seguretat Social (TC1 i TC2)  ......................................................... 224

Certificats cotitzacions  ..................................................................................... 280

Certificats serveis prestats  ................................................................................ 290

TRAMITACIÓ DE BAIXES I ALTES PER INCAPACITAT TEMPORAL 

Durant l’any 2009, s’han tramitat els comunicats de baixa i alta següents, per situació 

d’incapacitat temporal de funcionaris i personal laboral contractat: 

BAIXES ......................................................................................................... 1.047

ALTES .......................................................................................................... 1.029

MOVIMENT DE BENEFICIARIS/ÀRIES EN LA PÒLISSA D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

CONCERTADA AMB ASISA

BAIXES .............................................................................................................. 85

ALTES ............................................................................................................. 158

ELECCIONS GENERALS 

Amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu, celebrades el dia 7 de juny de 

2009, sota la direcció del titular de la Secretaria General, per delegació de la 

Junta Electoral de Zona i per encàrrec de la Subdelegació del Govern de l’Estat, 

i coordinadament amb altres serveis municipals (brigades, Guàrdia Urbana, 

informàtica, estadística, béns i domini públic, compres, tresoreria i consergeria), s’ha 

tramitat la proposta de designació de representants de l’Administració en 91 (de les 

196) meses electorals, s’han coordinat els seus treballs, la resolució d’incidències 

i la recollida i tramesa de documentació. També s’ha tramitat la justificació i 

pagament dels treballs de col·laboració en els esmentats processos electorals, 

muntatge, desmuntatge i transport de cabines i urnes i condicionament de locals, 

davant la Subdelegació del Govern de l’Estat. 
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El Servei d’Arxiu i Documentació Municipal ha realitzat, durant l’any 2009, els 

treballs següents:

SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL 

ARXIUS DE GESTIÓ 

Els dies 22 de gener, 3 i 5 de febrer i 27 de març foren impartides les darreres 

sessions del programa de formació dels 140 encarregats dels arxius de gestió de 

l’Ajuntament de Tarragona, entesos com els arxius de l’oficina productora que 

reuneixen la documentació en tràmit o sotmesa a utilització freqüent per la mateixa 

unitat administrativa. En cada sessió, d’una hora i mitja, s’ha lliurat als assistents 

el Manual dels arxius de gestió de l’Ajuntament de Tarragona i s’ha explicat el 

funcionament del nou aplicatiu de consulta, préstec i transferència documental.

Durant l’any s’han implantat els 70 arxius de gestió que corresponen a cadascuna 

de les unitats administratives, organismes autònoms i empreses municipals de 

l’Ajuntament de Tarragona. 

APLICATIU DEL SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

L’aplicatiu, elaborat conjuntament amb la Secció d’Informàtica, permet potenciar i 

agilitar les accions de consulta, préstec i transferència documental. 

Durant l’any 2009, la informació continguda a la base de dades sobre la qual 

dirigeix la consulta l’aplicatiu del sistema de gestió documental ha augmentat un 81%, 

passant del 65.000 registres a 117.878 registres. Actualment, aquesta base de dades 

informa sobre més de 350.000 expedients transferits al Servei d’Arxiu i Documentació 

Municipal. 

Paral·lelament i conjuntament amb la Secció d’Informàtica, s’han revisat i regularitzat 

els accessos dels usuaris associats a cada Arxiu de Gestió.

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 

Durant l’any s’ha procedit a revisar l’estructura del quadre de classificació confrontant-

lo amb la documentació generada i transferida al Servei d’Arxiu i Documentació 

Municipal. D’altra banda, s’han celebrat quatre reunions de treball amb els 
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responsables d’Obres i Urbanisme per tal de revisar i definir les entrades del quadre 

corresponents a la seva àrea.

SERVEI DE PRÉSTEC I CONSULTA INTERNA

En aquest any 2009, la Unitat de Préstec del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal 

ha donat resposta a 5.533 sol·licituds, és a dir una mitjana de més de 460 préstecs al 

mes i prop de 27 serveis al dia. 

Des del dipòsit documental de la Rambla Nova s’han servit 3.379 préstecs, del dipòsit 

de la plaça de la Font s’han registrat 1.149 i del dipòsit de la nau del Polígon Francolí 

s’ha donat resposta a 605 peticions. 

TRANSFERÈNCIES DOCUMENTALS

En el transcurs de l’any 2009 s’han realitzat 28 transferències documentals 

ordinàries (revisades i seguint el procediment establert), amb un total de 1.334 

caixes. Aquestes xifres representen una mitjana de prop de 2,3 transferències i 112 

unitats d’instal·lació al mes.

CALENDARI DE CONSERVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

Aquest element del Sistema de Gestió Documental que regula la conservació o 

l’eliminació de la documentació que prèviament ha estat avaluada, ha estat revisat i 

actualitzat durant l’any 2009. 

AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS

D’acord amb la normativa s’ha procedit a eliminar la següent documentació, 

avaluada i eliminada amb certificat de destrucció de l’empresa Griñó S.A., segons 

l’aplicació de les Taules d’Avaluació Documental (TAAD) :

 

Sèrie Codi Dates Caixes

Registre de control intern

de documentació 002 1994/2000  50

Registre d’objectes perduts 017 1989-1991  2

Tauler d’anuncis 030 2004-2007  110
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Documents de control i informació de l’activitat 

diària desenvolupada per la Guàrdia Urbana 

en la via pública 034 1988-1997 130

Sol·licituds de senyalització

viària 116 1991-1993  2

Permisos d’ocupació temporal

de la via pública 293 1992-1995  5

Expedients de retirada de 

vehicles de la grua municipal 388 1992-1994  2

Receptes de l’assistència 

medicofarmacèutica 353 2006-2008  26

Pliques de contractació 

no adjudicades -- 2006-2007  16

Esborranys i còpies -- 1973/2006  411

 TOTAL 754 caixes

Així mateix, s’ha preparat l’eliminació de 780 caixes de documentació original que 

s’eliminaran properament quan la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria Documental 

doni el seu vistiplau.

ELIMINACIÓ CERTIFICADA DE DOCUMENTS 

Per tal d’assegurar l’eliminació certificada de documentació que conté dades de caire 

personal protegides per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, s’han realitzat 

les actuacions següents: 
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Còpies i esborranys de documentació eliminats i reconvertits en pasta de paper, amb 

certificat de destrucció de l’empresa Griñó SA. 

Total .......................................................................................................10.212 kg

Documentació dipositada en els 21 contenidors de seguretat repartits entre les 

diferents dependències municipals, eliminada i reconvertida en pasta de paper, amb 

certificat de l’empresa Eco-Shredder.

Total .........................................................................................................6.165 kg 

 

Total de documentació eliminada: ............................................................16.377 kg

La conversió de la documentació eliminada en pasta de paper significa preservar 492 

arbres.

PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE 

L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

• Participació en cinc reunions de treballs per a l’elaboració de l’ordenança 

reguladora de l’administració electrònica.

• Assistència a dues presentacions del nou aplicatiu SIGEM (registre i gestió 

d’expedients). Així mateix, s’ha revisat el manual del mòdul d’arxiu de SIGEM.

• Sessió a l’Agència Catalana de Certificació per a una demostració del programari 

d’arxiu electrònic, anomenat iArxiu.

• Participació, en representació de l’Ajuntament de Tarragona, en quatre reunions del 

grup de treball d’iArxiu del Consell de Grans Ciutats, per estudiar el tractament de 

la documentació electrònica en els ajuntaments.

• Des del mes de març, per resolució del director general de Patrimoni Cultural de 

la Generalitat de Catalunya, el tècnic Joaquim Nolla forma part com a membre 

del grup de treball per a l’estudi d’iniciatives de gestió de documents electrònics en 

l’Administració local. Grup que treballa, a través de la plataforma e-Catalunya, en 
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la Comissió Gestió de Documents Electrònics en l’Administració local.

• S’ha redactat el projecte de Centre d’Imatges i Gestió Documental (CIGED)

• En l’àmbit de la formació, des del SADM s’ha gestionat que el curs sobre explotació 

cultural i comercial de fons fotogràfics, organitzat per l’Associació d’Arxivers de 

Catalunya, fos impartit a la sala de formació de l’edifici de la Rambla Nova, 59, 

amb l’assistència de 20 alumnes. D’altra banda, els tècnics del SADM han assistit als 

cursos següents:

- Jornades tècniques sobre protecció contra incendis en arxius, biblioteques i 

museus; Tarragona, 16 i 17 de juny.

- Curs de prevenció d’incendis en arxius, biblioteques i museus; Toledo, 24 – 26 de 

novembre. 

• En relació a la divulgació interna de les funcions i tasques del SADM cal assenyalar 

els continguts publicats a la nova Intranet municipal, a partir del dia 10 de juny. 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE TARRAGONA

CONSELLERIA DE PATRIMONI

DOCUMENTACIÓ TOTAL I INCREMENT DE L’ANY 2009 

Documentació a 31.12.2008 .................................................... 7.707 metres lineals

Increment registrat l’any 2009  ......................................................235 metres lineals 

Documentació a 31.12.2009 .................................................... 7.942 metres lineals

FONS DOCUMENTALS I DOCUMENTS EXTERNS INGRESSATS L’ANY 2009

Fons d’Indústries Químiques Albiac (1904-1990).

Relació de transferència, 80 unitats d’instal·lació 

Fotografies de l’Empresa de Mitjans de Comunicació de Tarragona (1990-2002).

7.440 unitats.
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Fotografies del Fons Santiago Gramunt. 

1.143 plaques de vidre estereoscòpiques. 

Fotografies del Centre Municipal de Cultura (1981-1984).

853 positius.

 

Pel·lícula de cinema amateur de curses de motos al circuit de la Universitat Laboral 

(1972-1973).

1 rotlle de pel·lícula super 8, cedit per Josep Lluís Sienes Alonso 

Arxiu sonor

44 enregistraments sonors amb testimonis de la memòria històrica de Tarragona.

INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ REALITZATS DURANT L’ANY 2009

Inventari del fons municipal (1715-1998).

Introducció i gestió en una base de dades que ja compta amb 17.109 registres

Inventari del fons d’imatges (1940–1990).

Continuació del programa de treball amb la descripció, classificació i inventari amb el 

resultat de 7.668 registres que identifiquen 29.124 fotografies

Catàleg de la sèrie d’actuacions urbanístiques (1835–1964).

Descripció, classificació i catalogació de 15.260 registres. 

Catàleg de la sèrie d’Obertures d’Establiments (1940–1985).

Descripció, classificació i catalogació de 18.014 expedients

Catàleg del fons Audiovisual

 Descripció, classificació i catalogació de 1.150 registres.

Biblioteca auxiliar de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona.

Catalogació de llibres amb 974 registres.
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CONSERVACIÓ I REPRODUCCIÓ DEL PATRIMONI DOCUMENTAL 

Durant l’any 2009 s’ha continuat amb el programa de treball per a la digitalització 

de documentació, tant en format paper com en format fotogràfic o de pel·lícula, amb 

l’objectiu doble d’assegurar la seva conservació i de facilitar la seva consulta o difusió.

Digitalització dels llibres d’acords municipals (1827–1878).

31.143 pàgines digitalitzades

Digitalització del registre de defuncions del cementiri de Tarragona (1854-1966)

5 volums

Digitalització dels padrons municipals a càrrec de la Societat Genealògica de Utah.

Padrons: 110 volums (1906–1942).

Digitalització de pel·lícules de cinema local amateur. 

11 DVD amb 27 films (1968–1982).

Digitalització de 28 fotografies de la Quinta de Sant Rafel, cedides per la Sra. Pilar de 

la Peña.

CONVENIS 

• Conveni entre la Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona i el 

Sr. Josep M. Recasens Comes per a la constitució de comodat sobre el seu fons 

documental, juny de 2009.

• Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de 

Tarragona i Arola Editors per a la coedició de la nova col·lecció Tarragona. Història 

i Patrimoni, desembre de 2009. 

• Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de 

Tarragona i el Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de 

Tarragona, desembre de 2009. 
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SERVEIS DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE TARRAGONA

Servei de consulta 

Amb un augment del 10% respecte a l’any 2008, l’Arxiu Històric de la Ciutat de 

Tarragona ha registrat els serveis següents:

Usuaris sala de consulta: .................................................................................  435 

Unitats documentals consultades: .................................................................... 1.008

Usuaris WEB:  ............................................................................................... 2.613

Consultes presencials:  .....................................................................................  249

Consultes per correu:  ....................................................................................... 110

Consultes correu electrònic:  .............................................................................  172

Consultes telefòniques:  ....................................................................................  210

Nombre total serveis prestats: ........................................................................ 3.789

Servei de referència i assessorament

S’ha redactat un projecte i s’han emès 15 informes més, entre els quals cal destacar: 

·Projecte Centre d’Imatges de Tarragona

·Informe sobre les víctimes de la repressió franquista

·Informe sobre la medalla al general Franco

·Informe sobre els espais dels dipòsits documentals

·Informe sobre preus públics i taxes de reproducció de fotografies

·Informe període 2007-2009

·Informe sobre la gestió de les fotografies digitals

·Informe sobre la història de les baranes del Balcó del Mediterrani

·Informe sobre l’arquitecte Josep M. Pujol

·Informe sobre la gestió del patrimoni fotogràfic

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2009 va 

acordar els preus bàsics de reproduccions per a usos de consulta i recerca i les tarifes 

addicionals per a usos comercials de les reproduccions de fotografies, imatges en 

moviment i documents sonors del patrimoni documental de l’Ajuntament de Tarragona, 

publicat en el BOP, núm. 298 del 30 del 12 de 2009. 
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

WEB

Publicació de la secció del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal en el web 

corporatiu de l’Ajuntament de Tarragona, juliol de 2009. Entre el mes d’agost i el mes 

de desembre de 2009, aquesta secció ha rebut 2.613 visitants. 

COORDINACIÓ DE PROGRAMES D’ACTES

Coordinació del programa d’actes “Només en fa setanta” en commemoració del 

setantè aniversari de l’acabament de la Guerra Civil a Tarragona, del 13 de gener al 

30 d’abril de 2009. 

Coordinació del programa d’actes per commemorar els 30 anys d’eleccions 

democràtiques municipals a Tarragona, abril–juliol de 2009.

Coordinació del programa d’actes “Vetllant pels infants, treballant pel futur”, 

novembre–desembre de 2009. 

Coordinació del Bicentenari de la Guerra del Francès (1811–2011), (en fase de 

realització).

PUBLICACIONS

Participació en els capítols: “Revolución y guerra civil de Tarragona” i “Hambre y 

bombas en Tarragona” publicats en el llibre 200 Años de Historia de Tarragona, 

editat pel Diari de Tarragona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i de 

la Diputació de Tarragona (gener de 2009). 

Edició i presentació del número 12 de la col·lecció de documents del Fons Municipal 

de Tarragona, amb el títol de Catàleg de la col·lecció de pergamins de l’Ajuntament 

de Tarragona, a cura d’Isabel Companys i Farrerons, Tarragona, Generalitat de 

Catalunya / Departament de Cultura i Ajuntament de Tarragona (20.05.09).

Coordinació del llibre La represa democràtica. 30 anys d’eleccions

municipals a Tarragona, Xavier Abelló i Jordi Piqué (coordinadors).
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Tarragona, Silva Edicions i Ajuntament de Tarragona (01.06.09).

Participació i col·laboració en el llibre de Montse Duch i Meritxell Ferrer: De súbdites a 

ciutadanes. Dones a Tarragona durant el franquisme i la transició. Tarragona, Cercle 

d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona (18.06.2009). 

Coordinació dels personatges de la ciutat de Tarragona del llibre Personatges il·lustres 

del Baix Camp i el Tarragonès, Barcelona, Acesa–Abertis, 2009.

Direcció i coordinació de la nova col·lecció “Tarragona. Història i Patrimoni”, una 

coedició amb Arola Editors.

Edició i presentació del número 1 de la col·lecció “Història i Patrimoni”, amb el títol 

Una utopia, una esperança. La vida de Josep M. Alomà Sanabras, de Ramon Gras 

Alomà (19.11.09). 

DOCUMENTALS I AUDIOVISUALS

Organització de l’estrena del documental La batalla de la memòria de Mario Pons 

Múria, Auditori Eutyches (13.01.09).

Producció de l’audiovisual Bombes sobre Tarragona (20.01.09).

Producció de l’audiovisual La presó de Pilats (20.01.09).

Organització de l’estrena del documental Una utopia, una esperança. La vida de 

Josep M. Alomà Sanabras, de Ramon Gras Alomà (19.11.09).

EXPOSICIONS I RECUPERACIÓ D’ESPAIS DE MEMÒRIA HISTÒRICA

Participació en l’exposició de fotografies de Robert Capa “Capa, aquí”, Palau Firal i 

de Congressos, gener–febrer de 2009.

Organització de l’exposició itinerant “Quan plovien bombes” (18.03.09), març–abril 

de 2009.

Museïtzació del refugi antiaeri de l’Ajuntament de Tarragona (18.03.09).
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Organització i comissariat de l’exposició “La represa democràtica. 30 anys

municipals a Tarragona”, juny de 2009. 

Participació en l’exposició de fotografies “Memòria d’un temps. 1975-1979”, Palau 

Firal i de Congressos, juliol de 2009.

CONFERÈNCIES

Organització de la conferència “La Batalla de l’Ebre”, a càrrec del Dr. Josep Sánchez 

Cervelló sobre la Batalla de l’Ebre, 13 de gener de 2009.

Organització de la conferència “Els documentals i la recuperació de la memòria 

històrica”, a càrrec del Dr. Josetxo Cerdàn, 20 de gener de 2009. 

PROJECTES DE RECERCA HISTÒRICA

En el marc dels projectes adreçats a la restitució de la memòria democràtica s’ha 

coordinat la recerca sobre les víctimes de la repressió franquista a Tarragona.

PREMIS DE RECERCA

Organització del XIII Premi d’Història Gramunt i Subiela sobre el setge de Tarragona 

a la Guerra del Francès.

Organització del premi a treballs de recerca de batxillerat sobre el setge de 

Tarragona a la Guerra del Francès.

CONGRESSOS

Coordinació com a membres del comitè científic i d’organització del XII Congrés 

d’Arxivística de Catalunya celebrat a Tarragona els dies 21, 22 i 23 de maig de 

2009. 

DIFUSIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Roda de premsa sobre l’estrena del documental La batalla de la memòria (09.01.09).

Participació en el programa especial de Tarragona Ràdio, des del Pati de Jaume I, 

sobre els actes de “Només en fa setanta” (13.01.09).
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Notícia a TN Comarques de TV3 sobre el refugi antiaeri de l’Ajuntament de 

Tarragona i els actes de “Només en fa setanta” (15.01.09).

Roda de premsa sobre l’estrena i projecció dels audiovisuals Tarragona sota les 

bombes i La presó de Pilats (16.01.09).

Enregistrament de programa de ràdio a la SER sobre l’acabament de la Guerra Civil a 

Tarragona (28.01.09).

Entrevista de ràdio a la SER sobre els actes d’acabament de la Guerra Civil a 

Tarragona (02.02.09).

Participació en el programa especial de Tarragona Ràdio sobre la presó de Pilats a la 

terrassa del Pretori (24.02.09). 

Enregistrament i entrevista sobre el refugi antiaeri a TVE del programa “España en 

directo” (10.03.09).

Roda de premsa sobre el refugi antiaeri (18.03.09).

Notícia a TN Comarques de TV3 sobre el refugi antiaeri (19.03.09).

Participació en el programa de Tarragona Ràdio sobre els 30 anys d’ajuntaments 

democràtics (03.04.09).

Entrevista a Diari de Tarragona sobre els 30 anys d’ajuntaments democràtics 

(04.04.09).

Notícia a La Vanguardia sobre l’ingrés del fons documental Indústria Química Albiac 

(22.05.09).

Roda de premsa sobre l’ingrés del fons documental de Josep M. Recasens Comes 

(11.06.09).
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Entrevista a Tarragona Ràdio sobre la convocatòria dels premis de recerca sobre el 

Bicentenari de la Guerra del Francès (20.07.09).

Notícia de premsa a El Punt sobre el refugi de l’antiga Facultat de Lletres de la 

Universitat (18.08.09).

Entrevista a Altafulla Ràdio sobre l’acabament de la guerra civil a Tarragona 

(02.10.09).

Enregistrament de reportatge a la TV TAC12 sobre l’exposició “La represa

democràtica. 30 anys municipals a Tarragona” (13.10.09).

Roda de premsa sobre la identificació de víctimes de la repressió franquista enterrades 

en el cementiri de Tarragona (05.11.09).

Enregistrament de reportatge a la TV TAC12 sobre la fossa comuna de Tarragona 

(11.11.09).

Roda de premsa sobre “Vetllant pels infants, treballant per al futur” (12.11.09).

Entrevista a Tarragona Ràdio sobre la presentació del llibre de Josep M. Alomà 

(19.11.09).
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El Servei d’Assessorament d’Intervenció i Fiscalització de la Gestió Econòmica ha 

realitzat, durant l’any 2009, els treballs següents:

Ordenances fiscals i preus públics

Modificació d’ordenances fiscals i de preus públics

• Aprovació definitiva de la modificació del capítol III i l’art. 61è, l’Ordenança núm. 1, 

general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.

• Aprovació definitiva de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de 

les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial 

del domini públic, en el sentit d’incloure noves tarifes per a la utilització del domini 

públic amb motiu de rodatges i sessions fotogràfiques.

• Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 15, en el sentit de preveure que l’ocupació 

legal de la via pública amb barres de bar, no tributi quan aquestes no es puguin 

utilitzar, per causa imputable a activitats promogudes per l’Ajuntament.

• Modificació dels articles 13.3 i 35 (preveure 4 terminis) de l’Ordenança núm. 1, 

general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.

• Modificació de l’Ordenança núm. 17, reguladora dels preus públics, en el sentit 

d’incloure noves tarifes a proposta de la Unitat Tècnica de Salut Pública.

• Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora dels drets i taxes per timbre 

municipal, en el sentit d’establir una bonificació del 100% en les taxes per drets 

d’examen per a les persones amb discapacitat i/o les persones en situació d’atur.

•  Modificació de l’Ordenança núm. 17, reguladora dels preus públics, incloent un 

nou preu per al servei de transport adaptat fins als centres ocupacionals. 

• Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora 

de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial 

del domini públic, per a l’exercici 2010.
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• Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança núm. 17, reguladora dels preus 

públics, per a l’exercici 2010.

• Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora 

de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a l’any 2010.

• Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora 

dels drets i taxes per timbre municipal, per a l’any 2010.

• Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 12, reguladora 

de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a 

l’any 2010.

• Aprovació provisional de la modificació de l’article 35 (preveure 6 terminis) de 

l’Ordenança núm. 1, general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres 

ingressos de dret públic.

• Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 20, reguladora 

de l’Impost sobre activitats econòmiques.

• En col·laboració amb el Gabinet de Disseny Gràfic i Autoedició, es va fer la 

publicació del text refós de les ordenances fiscals i de preus públics que han estat 

vigents durant l’exercici de 2009 i de les modificacions esdevingudes posteriorment, 

en tots els casos en edicions destinades tant a l’ús intern com a la venda al públic 

així com per a la difusió dels textos esmentats a través d’Internet i també s’ha 

col·laborat amb el Departament de Comunicació Corporativa per a la publicació del 

text de les esmentades ordenances a la Intranet.

Aprovació de preus públics

En ús de la delegació conferida a la Junta de Govern Local per a l’aprovació de 

determinats preus públics, es van preparar i tramitar els següents:

• Aprovació dels preus de venda de les entrades amb motiu de les jornades 

TÀRRACO VIVA - 2009.
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•  Modificació d’alguns apartats de l’annex de tarifes corresponent al Centre Municipal 

de Formació d’Adults, per al proper curs escolar 2009-2010.

•  Modificació d’algunes quotes de l’annex de tarifes corresponent a l’Escola Municipal 

de Música, per al curs 2009-2010.

• Modificació d’alguns apartats i aprovació de nous preus per noves activitats del 

Patronat Municipal d’Esports.

• Aprovació del preu de venda de les entrades amb motiu de la Temporada Primavera 

- 2009 al Teatre Metropol.

• Aprovació de diferents preus per a la inserció de publicitat en el catàleg de 

dupondis del Club dels Tarraconins.

• Aprovació dels preus a aplicar pel Patronat de Turisme durant l’any 2010.

• Aprovació de les tarifes a aplicar als aparcaments de dissuasió de superfície ubicats 

a la zona d’influència del Parc Central i al carrer Manuel de Falla.

• Aprovació dels preus corresponents al programa d’activitats per a l’Estiu Jove 2009.

• Aprovació del preu públic per la cessió del Palau Firal i de Congressos per a l’any 

2009.

• Aprovació dels preus del Casal Tàrraco-Jove, corresponents a l’any 2009.

• Aprovació dels preus a aplicar pel Patronat Municipal d’Esports, la temporada 

2009-2010.

• Aprovació del preu de venda de les entrades amb motiu del ETC Festival 2009 al 

Teatre Auditori Camp de Mart.

• Aprovació dels preus de venda de diferents productes amb motiu de la festivitat de 

Santa Tecla 2009.

• Aprovació dels preus públics proposats pel Servei d’Arxiu i Documentació 

Municipal, per reproducció de documents per a usos comercials.

• Aprovació dels preus de venda de les entrades amb motiu de la Temporada 

d’Hivern al Teatre Metropol 2009.

En total 30 expedients, 14 de modificacions d’ordenances fiscals i de preus públics, i 

16 d’aprovació de preus, elaborades, preparades i tramitades des d’aquest servei.

Comissió de Seguiment de Beneficis Fiscals ha celebrat:

S’ha celebrat 1 sessió ordinària i 1 sessió extraordinària i urgent; que han comportat 

la confecció de les corresponents convocatòries, ordres del dia, actes i certificacions 
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dels dictàmens, tractant-se les diferents propostes realitzades per diferents grups 

polítics i entitats.

Altres comissions

2 sessions de la Comissió Especial de Comptes.

Amb confecció de les corresponents convocatòries, ordres del dia i actes.

Certificacions de béns

S’han gestionat les següents sol·licituds de certificats de béns:

21 procedents de les diferents unitats de recaptació executiva de la Tresoreria 

General de la Seguretat Social d’arreu de l’Estat.

20 certificats a petició d’organismes autònoms de recaptacions i altres organismes.

Total: 41 sol·licituds gestionades

Expedients de gestió

Pel que fa a la gestió administrativa d’expedients:

 

Aquest Servei ha tramitat un total de 32 expedients administratius de temàtica diferent: 

- Sol·licituds de devolucions d’ingressos indeguts (servei complet de grua aplicat a 

discapacitats...). 

- Tramitació dels recursos presentats contra les liquidacions meritades de la taxa pel 

servei de grua.

- Sol·licituds d’altres administracions d’informació impositiva del municipi.

- Realització de diferents estudis estadístics comparatius relatius a diferents matèries 

impositives.

- Elaboració, revisió i actualització de determinades circulars de l’àrea d’Intervenció.

- Redacció d’esborranys de convenis relatius a temàtiques diverses.

- Estudis sobre propostes de modificació d’ordenances que han estat arxivades.

- Resolució queixes formulades per ciutadans, sobre alguns imports previstos a les 

ordenances.
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- Recordatori a diferents departaments municipals de la conveniència de tramitar els 

preus corresponents a activitats realitzades, així com de la seva actualització.

- Seguiment d’accions judicials iniciades per tal de defensar els interessos municipals.

- Tramitació de contractes menors per tal d’encarregar l’elaboració de diferents 

estudis.

- Tramitació de factures respecte de contractes menors gestionats directament.

Informes

S’han sol·licitat, per escrit, a aquest servei un total de 53 informes, incloent informes 

generals o criteris a aplicar. S’han de fer constar en aquest apartat les nombroses 

consultes resoltes verbalment.

Informes de fiscalització

Aquest servei ha realitzat, dintre de les funcions assignades la fiscalització 

d’expedients dels diferents departaments, la quantitat de 698 informes de fiscalització. 

Pel que fa a la totalitat d’informes emesos, la mitja general de dies per informe emès 

ha estat de 8,46.

A banda de l’emissió dels informes de fiscalització, s’han efectuat els treballs previs 

de suport als departaments que ho han sol·licitat per a la millora de la gestió i la 

corresponent fiscalització favorable.

També s’ha efectuat el seguiment, mitjançant les ordres del dia del Consell Plenari, 

Junta de Govern Local i les diferents Comissions Informatives de Seguiment, dels 

assumptes fiscalitzats així com, aquells respecte dels quals s’ha omès la fiscalització, 

per donar-ne compte posterior al Consell Plenari.

Finalment, pel que fa a la fiscalització també s’ha redactat l’annex al Compte 

General, per a la dació de compte dels acords adoptats en contra dels informes de la 

intervenció o amb omissió de la fiscalització preceptiva prèvia.

Informes de control financer

Cal destacar el següent:

S’ha efectuat el control financer mitjançant tècniques d’auditoria de les següents 
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gestions interessades (8): Escola bressol de Sant Salvador; Escola bressol del Miracle; 

Escola Bressol del Serrallo; Escola Bressol de l’Arrabassada; Escola Bressol de Sant 

Pere i Sant Pau; Escola Bressol de Bonavista; complex esportiu de Sant Salvador, i 

piscina climatitzada de Sant Pere i Sant Pau.

Amb l’emissió dels seus corresponents informes provisionals, la resolució de les 

al·legacions presentades i l’elaboració final dels informes definitius.

S’ha dut a terme la direcció de les següents auditories i control financer amb l’emissió 

dels seus corresponents informes interns (9): Patronat Municipal d’Esports; Patronat 

Municipal de Turisme; Institut Municipal de Serveis Socials; de la concessió del servei 

de recollida de residus urbans i neteja viària del municipi de Tarragona; ajuts del Pla 

lloguer jove que gestiona l’empresa de Serveis Municipals de l’Habitatge i Actuacions 

Urbanes, SA; subvencions atorgades a les associacions de veïns; verificació de la 

tercera certificació i última emesa per l’Ajuntament de Tarragona en el projecte de 

Fons de Cohesió (2); informe general de les auditories de compliment realitzades.

També s’ha procedit al seguiment de la tramitació de les corresponents pròrrogues 

dels contractes de consultoria i assistència tècnica per a la realització d’aquests 

treballs d’auditoria per l’exercici 2009-2010.

Així mateix s’ha dut a terme per part del cap de servei de Control i Estudis Econòmics 

la direcció de les auditories de les empreses municipals, UTE i societats mixtes 

següents (13): Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA (EMTESA): 

UTE Medstrat; Aparcaments Municipals de Tarragona, SA (AMTSA): UTE Sistemes 

Alem; Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA ( SMHAUSA); 

Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals, SA (ESPIMSA): UTE 

Avinguda Catalunya, UTE Joan XXIII, UTE President Companys; Empresa Municipal 

de Mitjans de Comunicació de Tarragona, SA (EMMCTSA); Empresa Municipal 

de Desenvolupament Econòmic, SA (EMDESA); Empresa Municipal d’Aigües de 

Tarragona, SA (EMATSA); Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, SA (SERFUM).

S’han elaborat els informes definitius de control financer (9) per a cadascuna de les 

propostes següents: declaració de fallits i crèdit incobrables (5); crèdits incobrables 

per raó de la quantia (1); compte justificatiu amb aportació d’informe auditor de 
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subvencions atorgades a entitats esportives i/o de promoció de la ciutat (2); informe 

valoratiu sobre l’adjudicació del contracte menor per a la realització de l’auditoria de 

regularitat de l’Empresa Municipal de Transport Públic de Tarragona, SA (EMT) i de la 

seva UTE depenent Medtrast-98, SL.

S’ha dut a terme el control financer, mitjançant mostreig, de les subvencions atorgades 

per l’Ajuntament l’exercici 2008, amb l’elaboració d’un informe general al respecte i 

d’un informe de control financer en relació als justificants presentats per cadascuna de 

les entitats subvencionades seleccionades (30).

S’han confeccionat els programes de treball de: Crèdits incobrables; Autoliquidacions 

de plusvàlua; Fallits per referència; Auditoria d’ingressos; Contractes menors; Gestió 

interessada; Interessos; Seguiment subvencions entitats esportives; Control justificants 

de subvencions. 

S’ha redactat el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació dels 

serveis de personal professional especialitzat per a col·laborar amb la Intervenció 

General en la realització del control financer dels ajuts atorgats amb Fons de Cohesió 

– Fons FEDER Projecte Med-Culture 2007-2013, i dels projectes finançats amb Fons 

de Cohesió – Fons FEDER 2009-2013, amb l’emissió posterior de l’informe valoratiu 

corresponent de les propostes per a l’adjudicació de l’esmentat contracte.

S’està duent a terme de manera continuada la direcció de l’auditoria de la gestió dels 

Fons de Cohesió de les entitats locals amb la realització dels corresponents informes 

de verificació (2). 

Totalitzant la tramitació de 30 expedients de control financer, que han comportat 

l’emissió de 63 informes.

Atenció al públic

En l’àmbit de l’atenció al públic s’han atès les consultes que s’han plantejat, procurant 

resoldre la temàtica plantejada.
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Meses de contractació

Assistència, per delegació de la Intervenció General, com a vocal a 84 meses de 

contractació constituïdes en els procediments oberts per a l’adjudicació de diferents 

contractes tramitats pel Departament de Contractació, Obres i Serveis Municipals i pel 

Departament de Compres.

Dietes per desplaçaments

Des del passat mes d’octubre es gestiona des d’aquest Servei, el control previ al 

pagament de les dietes per desplaçaments del personal municipal.

Import total de la despesa .................................................................... 41.938,32 €

Nombre de desplaçaments ................................................................................ 647

Nombre de persones que s’han desplaçat .......................................................... 203

RESUM 

• 30 expedients, desglossats en 14 expedients de modificacions d’ordenances fiscals i 

de preus públics, i 16 d’aprovació de preus

• 41 sol·licituds de certificat de béns (Tresoreria General de la Seguretat Social i 

d’altres institucions)

• 32 expedients de gestió

• 53 informes

• 698 informes de fiscalització

• 30 expedients de control financer, que han donat lloc a 63 informes

• 84 assistències a meses de contractació

• 647 sol·licituds de pagament de dietes
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El Servei de Prevenció de Riscos Laborals ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs 

següents: 

Avaluacions inicials de riscos

• Programes d’ocupació del SMO: pintura, neteja de monuments i jardineria

• Escola taller Puig i Valls

• Treballs de manteniment i neteja de cunetes de la Brigada Municipal

• Institut Municipal d’Educació

• Magatzems de l’aparcament Jaume I

• Riscos inespecífics dels treballs que realitzen els alumnes de la Casa d’Oficis 

d’energia solar i climatització als CEIP Pràctiques, La Floresta, Riu Clar, Marcel·lí 

Domingo i Centre Cívic de Torreforta

Reunions posteriors amb els responsables de cadascun d’aquests centres de treball per 

tal d’establir la planificació de l’activitat preventiva derivada de l’avaluació.

Revisions avaluacions de riscos

• Taller ocupació treballadores familiars

• Auxiliar d’educació ambiental

• Casa d’Oficis d’energia solar i climatització

• Programes d’ocupació del SMO: pintura, neteja de monuments i jardineria iniciats el 

10.12.2009

Reunió posterior amb els responsables d’aquests centres de treball per tal d’establir la 

planificació de l’activitat preventiva derivada de l’avaluació.

 

Mesures d’emergència

• Reunió de coordinació amb Protecció Civil, Bombers i Patronat de Turisme respecte 

al simulacre d’emergència efectuat al centre de treball de l’Antic Ajuntament. 

• Comprovacions del funcionament de l’avís d’emergències instal·lat al centre de 

treball de pl. de la Font.

• Elaboració de mesures d’emergència bàsiques en el centre de treball de plaça 

Imperial Tàrraco.
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• El dia 12.11.2009 es van realitzar els simulacres d’emergència a les llars d’infants 

El Ninot i La Taronja, juntament amb la llar d’infants Bonavista que actualment 

ocupa aules d’ambdues llars, mentre no finalitzin les obres de la seva instal·lació. 

Reunió posterior amb la directora i les educadores per analitzar les observacions 

realitzades durant la realització dels simulacres.

Informació

• Lliurament als treballadors dels fulls d’informació dels riscos del lloc de treball que 

ocupen en els centres de treball avaluats.

• Informació al cap i encarregat de Neteja Pública de les fitxes tècniques de seguretat 

dels nous productes de neteja que ha adquirit l’Ajuntament.

Formació

En aplicació del programa de formació en prevenció de riscos laborals s’han 

desenvolupat les jornades formatives següents, que s’han ofert a 295 empleats:

• Riscos específics en els treballs de construcció i pintura. Destinataris: Escola Taller 

Puig i Valls.

• Riscos específics en els treballs d’instal·lació i jardineria. Destinataris: Escola Taller 

Puig i Valls.

• Riscos específics en els treballs de neteja, pintura i jardineria. Destinataris: personal 

programes ocupació del SMO.

• Riscos específics en els treballs d’oficina: personal programes ocupació.

• Pràctiques extinció d’incendis i primers auxilis – nivell bàsic: Destinataris: subaltern 

escoles.

• Mesures d’actuació en cas d’emergència del centre de treball de l’Antic Ajuntament. 

Destinataris: empleats adscrits.

• Riscos específics del lloc de treball d’auxiliars d’educació ambiental.

• Riscos específics del lloc de treball de treballadores familiars. Destinataris: 

participants del taller d’ocupació.

• Prevenció sobreesforços derivats de manipulació de càrregues. Destinataris: 

participants de l’Escola taller Puig i Valls.

• Riscos específics dels treballs de neteja i manteniment de cunetes de la Brigada.



AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2009194

ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I SERVEIS CENTRALSCAPÍTOL I I

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

• Riscos específics dels treballs d’instal·lació de sistemes d’energia renovables. 

Destinataris: alumnes-treballadors de la Casa d’Oficis d’energia solar i climatització.

• Pla d’autoprotecció de les llars d’infants El Ninot i La Taronja. Destinataris: empleats 

adscrits a les dues llars i el de la llar d’infants de Bonavista.

• Riscos específics en els treballs d’oficina, neteja, pintura i jardineria. Destinataris: 

personal programes ocupació del SMO iniciats el 10.12.2009.

• Riscos específics en els treballs de jardineria i del lloc de treball d’informador 

ambiental. Destinataris: programes ocupació PICC i PIPA.

• Curs de nivell bàsic de prevenció en la construcció (60 hores). Destinataris: monitors 

mòdul construcció Escola Taller Puig i Valls.

• Curs de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals (30 hores). Destinataris: monitor 

mòdul instal·lacions Escola Taller Puig i Valls i encarregat Neteja Pública.

Controls periòdics de condicions

• Informe restriccions laborals de les treballadores embarassades en el taller 

d’ocupació de treballadores familiars.

• Informes condicions ambientals dels departaments següents: relació amb empreses 

municipals; Medi Ambient; Primera i sisena planta del centre de treball de Rambla 

Nova.

• Informe sobre riscos laborals derivats de les obres de rehabilitació del Palau 

Municipal.

• Informes sobre l’adequació a la normativa de prevenció de riscos laborals de: nova 

oficina de Projectes; redistribució d’espais de la Brigada Municipal; redistribució 

Departament de Medi Ambient; espai de treball proposat per als sindicats en l’edifici 

de la plaça Imperial Tàrraco; despatx habilitat per centraleta de telefonia al centre 

de treball de la plaça de la Font.

Accidents de treball

•  72 comunicats d’accidents amb baixa mèdica, tramitats a través del portal CAT 

365.

• 45 comunicats d’accidents sense baixa tramitats a través del portal CAT 365.

• Comunicació dels accidents amb baixa mèdica als delegats de prevenció.

• Investigacions de tots els accidents de treball.

• Requeriment inspecció de treball per l’accident d’un alumne-treballador de l’Escola 

Taller Puig i Valls.
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• Visita del tècnic del Centre de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball 

per l’accident d’una empleada adscrita a les oficines de la Guàrdia Urbana.

Coordinació activitats empresarials

• Revisió de documentació de coordinació d’activitats empresarials amb les següents 

empreses pels contractes de serveis que tenen subscrits amb l’Ajuntament:

EMPRESA OBJECTE DEL CONTRACTE

SERVIESPORT - Gestió Hotel d’Entitats

 - Servei de coordinació, gestió i execució de les 

   tasques del Club dels Tarraconins

ORGANISME AUTÒNOM DE 

DESENVOLUPAMENT LOCAL Xarxa Agents d’Igualtat

UTE HELIX-BASORA Campanya de sensibilització i comunicació per la 

 implantació del servei de recollida de matèria orgànica

RAYCOR PATRIMONIAL Obres compreses als projectes de remodelació dels 

 voltants de l’IES St. Pere i St. Pau i reubicació tanca 

 entre les finques RC3196604 i RC3196605 del PP13

SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIA Servei d’atenció psicopedagògica a les llars infants 

 municipals

CONSTRUBERT Obres de restauració de la base i la barana del 

 Balcó del Mediterrani

TGN SERVEIS Obres d’instal·lació d’un ascensor al centre cívic de 

 Bonavista

JORDI MARCÈ PUIGVERT Servei consistent en la direcció d’obra del projecte 

 bàsic i d’execució de la piscina de Torreforta, 

 Riu clar i Icomar
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AFIMER Obres que li han estat adjudicades per a la reforma 

 parcial del centre cívic de Sant Pere i Sant Pau

ICOT Manteniment informàtic i atenció a l’usuari

YO-NI Concessió administrativa per a la gestió de la llar 

 d’infants de Sant Pere i Sant Pau

TELEFÓNICA MÓVILES  Gestió dels serveis de comunicació mòbil

ESPAÑA, SA de l’Ajuntament

INMACULADA RIUS ANDRÉS Control financer que garanteixi la regularitat i 

 fiabilitat de les operacions certificades dels 

 ajuts atorgats a les actuacions previstes en el 

 projecte CULTURE del programa IG-MED-08-46

FUNDACIÓ PERE TARRES Gestió indirecta del servei públic municipal de la llar 

 d’infants de Cesar August

CONSORCI PER A L’ATENCIÓ  Gestió indirecta del servei públic municipal

SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA de la llar d’infants de l’Arrabassada

FIBRA I SISTEMAS (FOC) Obres compreses en el projecte de connexió de 4 

 seus municipals a la xarxa corporativa

CONSTRUCCIONS USARCE Obres compreses en el projecte de reforma i 

 redistribució parcial de l’edifici situat a la plaça 

 Imperial Tàrraco, destinat a OMIC, Mobilitat, Centre 

 de Normalització Lingüística i Síndic de Greuges

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA Servei de modernització i ampliació de funcionalitats 

(SEMIC) web de l’Ajuntament de Tarragona

SERVEIS URBANS  Treballs cadastrals amb destinació

CADASTRALS al Gabinet Tècnic Fiscal
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SECE Obres compreses en els expedients 

 163/09, 186/09 i 209/09 de Contractació

• Reunions conjuntes amb l’empresa TGN Serveis, Institut Municipal de Serveis Socials 

i Patronat Municipal d’Esports pel contracte de manteniment integral dels edificis de 

titularitat municipal.

• Reunions amb el coordinador de seguretat i salut de l’empresa MG, SA i l’empresa 

constructora per les obres de reforma centre de treball pl. de la Font.

• Reunió amb la secció de contractació d’obres per aclariment procediment 

coordinació activitats empresarials.

• Revisió documentació per les obres d’adequació de l’oficina de Projectes a instal·lar 

al pati del Pou de la plaça de la Font.

• EPIS – Equips de Protecció Individual:

•  Informes per tal que s’adquireixin equips de protecció individual a diferents empleats 

municipals.

• Confecció fitxes d’equips de protecció individual necessaris per als empleats dels 

programes del SMO: jardineria, neteja monuments, pintura, neteja d’escoles i 

dependències municipals, obres, fusteria.

• Lliurament de mascaretes FPP2 per al col·lectiu de la Guàrdia Urbana.

Vigilància de la salut

•  278 empleats han passat el reconeixement mèdic voluntari en aplicació del contracte 

per a la prestació del servei de vigilància de la salut amb MRM SP.

• 15 revisions mèdiques s’han realitzat per tal de comprovar si les condicions de 

treball afectaven l’estat de salut de diferents treballadors.

• Elaboració del procediment de prevenció de la Grip A, reunions de coordinació 

amb els diferents departaments implicats, confecció de fulls d’informació preventiva 

per als treballadors i difusió a través de la Intranet municipal.

Comitè de seguretat i salut

• Preparació, reunions prèvies amb la presidenta del comitè i assistència a les 

sessions del Comitè de Seguretat i Salut de dates 13 de maig, 16 d’octubre i 17 de 

desembre. Gestió posterior dels temes acordats.

• A petició dels delegats de prevenció, es van realitzar les següents sessions 

extraordinàries: en data 6 de març, per tractar les obres de reforma del Palau 
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Municipal i en data 16 de novembre per tractar una queixa del Departament de 

Cultura i informació relativa a les instal·lacions dels recintes històrics.

Comissió Específica de Seguretat i Salut de la Guàrdia Urbana

• Preparació, reunió prèvia i assistència a la sessió de la Comissió Específica de 

Seguretat i Salut de la Guàrdia Urbana de data 5 de novembre. Gestió posterior 

dels temes acordats.

Pla d’igualtat 

• Assistència a les reunions de la Comissió Executiva i la tècnica del Pla d’igualtat de 

l’Ajuntament.

• Preparació i lliurament a Polítiques d’Igualtat de la informació requerida en matèria 

de prevenció de riscos laborals.

Diversos

• Tramitació de la sol·licitud d’una treballadora per accedir a la sala del metge com a 

sala de lactància al centre de treball de Rambla Nova.

• Elaboració plans de seguretat i salut dels treballs efectuats a l’edifici de la Quinta 

de Sant Rafael i la tanca perimetral del Parc de la Ciutat efectuats per l’Escola Taller 

Puig i Valls.

• Informe sobre modificació jornades teletreball d’un empleat de la secció 

d’informàtica.

• Informe sobre el risc elèctric en la sala de quadres elèctrics de l’edifici de la plaça 

Imperial Tàrraco.

• Sol·licitud a Enginyeria Industrial de la instal·lació passarel·la en la claraboia de la 

cafeteria del centre de treball de Rambla Nova per facilitar la neteja amb seguretat.

•  A petició dels empleats, informe seguretat estructural del despatx del Grup Municipal 

d’ERC. 
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El Departament de Taxes i Preus Públics ha realitzat, durant 2009, els treballs 

següents: 

• S’han gestionat de 1.114 expedients d’acord amb el detall següent:

- 52 altres sol·licituds tributàries

- 2 beneficis fiscals

- 1 ajornament

- 209 recurs de reposició

- 110 sol·licituds de devolucions

- 731 liquidacions en concepte de: comprovacions limitades, declaracions d’alta, 

variació o baixa del cens de taxes i preus públics o per regularitzacions de 

situacions tributàries derivades d’ocupació

- 1 aprovació padró

- 6 expedients de baixes per fallits

- 1 revisió d’ofici

- 2 altres tipus d’expedients

• S’ha confeccionat el padró de taxes per ocupació del domini públic integrat pels 

conceptes:

- LL (aparells venda automàtica) de 19 valors que ascendeixen a 3.333,27 €

- II (instal·lacions infantils) de 13 valors que ascendeixen a 2.380,06 €

- CM (caixers automàtics) de 50 valors que ascendeixen a 9.394,20 €

- ON (altres ocupacions no previstes) de 172 valors que ascendeixen a 91.398,87 €

- AE (aire condicionat) de 208 valors que ascendeixen a 4.345,74€

- RV (rètols i vitrines) de 2.735 valors que ascendeixen a 102.702,83 €

- QM (marquesines i veles) de 881 valors que ascendeixen a 67.676,16 €

- BT (brossa terrasses) de 238 valors que ascendeixen a 40.043,86 €

- CF (taules terrasses) de 236 valors que ascendeixen a 189.975,10 €

- CR (cartelleres i banderoles) de 36 valors que ascendeixen a 4.173,36 €

•S’ha autoliquidat en concepte de taxes i preus públics un total de 1.824.015,56 €.

Concepte .................................................................. Import Recaptació Autoliquidat

CASORIS ............................................................................................ 13.594,86 €

TAULES ................................................................................................ 9.467,16 €

CARTELLERES ........................................................................................ 4.830,00 €
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TIMBRE ............................................................................................... 24.973,75 €

EMPOSTISSATS .................................................................................... 2.182,87 €

PRESTACIÓ SERVEIS FESTES ..................................................................... 798,96 €

GRUES ............................................................................................... 14.077,91 €

GOSSOS.............................................................................................. 3.318,35 €

TRANSPORT ESCOLAR ............................................................................. 462,14 €

MUSEU HISTÒRIA ................................................................................. 1.642,83 €

TRASPASSOS PARADES MERCATS ........................................................ 5.801,52 €

OC-OVP ............................................................................................ 55.381,76 €

ON .................................................................................................... 12.997,39 €

SUBSÒL ........................................................................................ 1.411.682,29 €

PLAQUES ............................................................................................. 4.218,09 €

INSTA. PLATGES ................................................................................. 41.222,18 €

MARQUESINES ........................................................................................... 0,00 €

RESERVA ESPAI .................................................................................. 35.773,31 €

BROSSA ACTIVITATS ECON. ................................................................. 1.773,86 €

TAULES ................................................................................................ 9.467,16 €

DRETS I TAXES TIMBRE MPAL.  ............................................................ 24.973,75 €

OBRES ............................................................................................. 145.375,42 €

TAXIS ................................................................................................... 6.711,79 €

UM-INSTA. MPALS. ............................................................................ 19.549,63 €

TANQUES ............................................................................................... 792,31 €

TOTAL ........................................................................................... 1.824.015,56 €

• S’han tramès a la recaptació voluntària diferents càrrecs pels conceptes següents, per 

un import de 1.189.270,54 €.

Concepte ......................................................................... Import Recaptació Líquida

OBRES ............................................................................................. 263.978,37 €

ALTRES OCUPACIONS.......................................................................... 6.384,40 €

OCUPACIONS VIA PÚBLICA ............................................................... 52.053,83 €

RÈTOLS ................................................................................................ 2.092,71 €

MARQUESINES .................................................................................... 1.284,94 €
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SÒL-SUBSÒL .................................................................................... 209.124,02 €

AIRE COND. ............................................................................................. 38,83 €

BROSSA ............................................................................................. 10.573,29 €

CONCESSIÓ ADM............................................................................ 185.154,70 €

TAULES .............................................................................................. 14.128,74 €

CAIXERS .............................................................................................. 5.277,50 €

CARTELLERES ...................................................................................... 24.847,91 €

DRETS I TIMBRE ......................................................................................... 38,65 €

GRUES ................................................................................................. 4.922,33 €

PLAQUES ................................................................................................ 387,21 €

RESERVA ESPAI PER OBRES ................................................................ 47.201,97 €

TAXIS ................................................................................................... 5.392,20 €

INSTAL. MPALS..................................................................................... 3.587,48 € 

CONCESSIÓ APARCAMENTS ........................................................... 198.518,70 €

INTERESSOS DEMORA ....................................................................... 11.403,48 €

CESSIÓ SUPERFÍCIE .......................................................................... 114.105,44 €

FLUÏT ELÈCTRIC ................................................................................... 28.773,84 €

TOTAL ........................................................................................... 1.189.270,54 €

• S’han efectuat els càrrecs pels rebuts mensuals corresponents al cànon dels quioscs 

situats a la via pública, per un import total de 56.731,44 €.
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La gestió realitzada pel que fa a taxes d’obertures d’establiments i autoritzacions 

ambientals durant l’any 2009 és la següent:

• S’han emès autoliquidacions assistides per obertures d’establiments i autoritzacions 

ambientals, recaptant per aquests conceptes un import total de 930.102,63 €. 

• S’han tramitat 793 expedients pels assumptes següents: 

- Aprovar liquidacions definitives per concessió de llicència

- Aprovar liquidacions definitives per desistiment, caducitat o arxiu d’expedient de 

sol·licituds de llicència

- Devolucions de les taxes per desistiment, caducitat o arxiu d’expedient de 

sol·licituds de llicència, per duplicitat de pagament o per exempció d’abonament 

de les taxes

- Recursos de reposició

- Tràmits de vista i audiència als interessats

- Comprovacions abreujades

- Beneficis fiscals (exempció de taxes amb quota 0 per canvi de titularitat)

• S’han tramès diversos càrrecs en concepte de llicència d’obertura, autoritzacions 

ambientals, interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat per un import total 

de 485.171,92 €.
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1. EN MATÈRIA PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE

• METÀL·LIC 

Existències de tresoreria a 01.01.2009 ......................................... 20.246.770,05 €

- Ingressos de comptes de tresoreria (exclosos comptes de

  de formalització: ordinals 901 i 904). Total comptabilitzat: ......... 443.424.470,71 €

- Despeses de comptes de tresoreria (exclosos comptes de

formalització: ordinals 901 i 904). Total comptabilitzat:  .............. 455.503.526,53 €

Existències de tresoreria a 31.12.2009 ..........................................  8.167.714,23 €

- Moviments interns de tresoreria (traspassos entre comptes) .......... 128.589.482,42 €

• VALORS

- Existents a tresoreria a 01.01.2009 (1.344 registres) ............... 41.736.595,15 €

- Constituïts durant l’exercici (170 registres) ...............................  10.787.193,13 €

- Devolucions durant l’exercici (298 registres) ...............................  9.977.523,98 €

- Existents a tresoreria a 31.12.2009 (1.216 registres)  .............  42.546.264,30 €

2. EN MATÈRIA DE GESTIÓ D’INGRESSOS: DE RECAPTACIÓ GENERAL I ALTRES 

INGRESSOS

• Recaptació General (Voluntària i Executiva). Gestió Comptable, de Control 

d’Ingressos i de tramitació d’expedients. 

• Gestió comptable

- D’ingressos, de baixes i de moviment de fons

- Formalització d’ingressos aplicats: del pressupost (+IVA) .............. 87.831.432,62 €

  no pressupostaris  .......................................................................  1.435.054,22 €

  fiances (metàl·lic)  ..........................................................................  720.059,31 €

  Total (4183 registres)  ................................................................ 89.986.546,15 €
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- Baixes de drets, anul·lació liquidacions: del pressupost (+IVA)  ........ 3.960.114,85 €

 no pressupostàries  ........................................................................... 111.951,15 €

 Total (679 registres)  ..................................................................... 4.072.066,00 €

- Baixes de drets per insolvències: del pressupost (+IVA) .....................  430.067,26 €

 no pressupostàries  ............................................................................. 13.886,93 €

 Total (409 registres)  ........................................................................ 443.954,19 €

- Baixes de drets per crèdits incobrables: del pressupost (+IVA)  ............. 17.551,99 €

 (Art. 49 C Ordenança Fiscal General) no pressupostàries .............................  0,00 €

 Total (115 registres)  .......................................................................... 17.551,99 €

- Traspàs de diners (transferències) de comptes restringits

de recaptació a comptes operatius de tresoreria ............................  89.797.150,53 €

• De partides pendents d’aplicació

- D’ingressos aplicables (compte 554.101 de comptabilitat de recaptació)

 Saldo 31/12/08 Ingressat Aplicat  Saldo 31/12/09

  34.760,95 € 532.561,77 € 734.127,04€ 514.166,76 €

- D’ingressos a compte deutes i embargs en metàl·lic (compte 554.102 de 

comptabilitat de recaptació)

 Saldo 31/12/08 Ingressat Aplicat Saldo 31/12/09

  777.626,84 € 4.980.208,19 € 4.036.621,83 € 937.191,99 €

- D’ingressos a compte rebuts IAE 2003 (compte 554.502 de comptabilitat de 

recaptació)

 Saldo 31/12/08 Ingressat Aplicat Saldo 31/12/09

  564.855,71 € 0,00 € 0,00 € 564.855,71 €

• Gestió de control d’ingressos



MEMÒRIA 2009

ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I SERVEIS CENTRALSCAPÍTOL I I

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2009 205

CA
PÍ

TO
L 

II

TRESORERIA

- D’ingressos gestionats per entitats col·laboradores en la recaptació de tributs 

municipals a través del sistema de domiciliació bancària en format “quadern 

19” (procediment normalitzat únic per al cobrament en qualsevol entitat de crèdit 

operant a Espanya de tot tipus de tributs mitjançant domiciliació)

- De fraccionament de deutes

- Estadística Quadern 19. Fraccionament de deutes en executiva

 Gestionat Retornat Ingressat % cobrat Núm. expedients

 289.095,37 € 66.407,67 € 222.687,70 € 77,03% 1488 unitats

- Estadística Quadern 19. Fraccionament de deutes en voluntària (padrons)

 Gestionat Retornat Ingressat % cobrat Núm. expedients

2.875.689,56 € 57.707,73 € 2.817.981,83 € 97,90% 11.182 unitats

- Estadística Quadern 19. Fraccionament de deutes en voluntària (addicionals)

 Gestionat Retornat Ingressat % cobrat Núm. expedients

319.067,37 € 7.374,71 € 311.692,66 € 97,69% 583 unitats

- Estadística Quadern 19. Fraccionament de deutes en voluntària (resolució de 

recursos)

 Gestionat Retornat Ingressat % cobrat Núm. expedients

 101.016,71 € 3.165,16 € 97.851,55 € 96,86%  103 unitats

• De tributs de venciment periòdic

- Estadística Quadern 19. Rebuts domiciliats de venciment periòdic de contribuents 

en general

 Gestionat Retornat Ingressat % cobrat Núm. expedients

 29.388.135,51 € 1.562.149,65 € 27.825.985,86€ 94,68% 112018 unitats
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- Estadística Quadern 19. Rebuts domiciliats de venciment periòdic de contribuents 

gestionats per administradors de finques

 Gestionat Retornat Ingressat % cobrat Núm. expedients

 637.481,74 € 0,00 € 637.481,74 € 100% 1995 unitats

- Estadística Quadern 19. Rebuts domiciliats de venciment periòdic (periodicitat 

mensual) de rendes i de quioscos

Concepte Rebuts Import remeses Ingressat Retornat % cobrat

Rendes 96 32.650,76 € 17.768,77 € 14.881,99 € 54,42%

Quioscos 184 53.471,76 € 47.713,60 € 5.758,16 € 89,23%

- Estadística Quadern 19. Rebuts domiciliats en concepte de matrícula a l’Escola 

Municipal de Música.

Concepte Rebuts Import remeses Ingressat Retornat % cobrat

Matrícula

Música  520 74.606,03 € 5.557,97 € 69.048,06 € 92,55%

• D’ingressos gestionats per entitats col·laboradores en la recaptació municipal a 

través de document cobrador en format “quadern 60”. 

- Estadística d’ingressos gestionats per entitats internes (es considera entitat interna la 

font d’ingressos que canalitza aquells que són realitzats mitjançant transferència, xec o 

efectiu, en comptes bancaris específics o directament a les dependències municipals de 

recaptació (voluntària o executiva), essent la pròpia recaptació la que genera el Q60 i 

en fa la corresponent validació, després d’haver-se produït l’ingrés).

 Codi Entitat Import Liquidacions

 9990 Recaptació executiva  2.611.219,91 1980

 9980 Recaptació voluntària 2.734.114,78 981
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- Estadística d’ingressos gestionats per entitats col·laboradores o entitats externes 

(es considera entitat externa el compte restringit obert a cadascuna de les entitats 

bancàries col·laboradores en la gestió de recaptació, a través del qual s’hi 

canalitzen exclusivament ingressos efectuats directament pels contribuents mitjançant 

document cobrador emès pels diferents departaments municipals gestors d’ingressos 

en format “quadern 60”).

Entitat bancària Import ingressat Liquidacions % liquidacions

BBVA 5.930.542,05 € 11.444 8,55%

Banco Popular 862.441,84 € 2.516 1,88%

Caixa Girona 22.516,02 € 64 0,05%

Banco Santander 4.509.846,56 €  6.332 4,73%

Caixa Catalunya 1.783.581,51 € 7.755 5,79%

Caixa Manresa 252.710,22 € 886 0,66%

Caixa Tarragona 7.105.465,67 € 33.594 25,10%

Caixa Penedès 2.529.837,39 € 10.783 8,06%

Caixa Pensions 16.860.111,90 € 54.817 40,95%

Ibercaja 574.111,02 € 2.460 1,84%

Caixa Laietana 78.354,20 € 253 0,19%

TOTAL ENTITATS 40.509.518,38 € 130.904 100%

• Estadística de cobraments en voluntària efectuats per la Recaptació de 

l’Ajuntament de La Canonja (EMD). Ingressos compensats amb pagaments al seu 

favor en concepte d’aportació a compte exercici.

 Data remeses Import remeses Compensacions Devolucions % total

 26/06/2009 660.989,00 € 660.980,35 € 8,65 € 99,99%

 06/11/2009 10.506,26 € 10.495,04 € 11,22 € 99,89%

 TOTAL 671.495,26 € 671.475,39 € 19,87 €

• Estadística de cobraments efectuats via compensació (deutes amb crèdits)

 Total expedients Ingressat per compensacions

 17 43.297,02
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• Fallits i baixes. Aplicació i control comptable dels deutes declarats com a fallits o 

donats de baixa

 Baixes Fallits Baixes Fallits 

 voluntària voluntària executiva executiva  Total

 2.941.863,03 € 850,36 € 1.148.127,75 € 443.103,83 € 4.533.944,97 €

• Gestió d’expedients

• De càrrecs presentats a la recaptació per tal d’iniciar el procediment recaptador: 

en voluntària i en executiva.

Càrrecs Import Núm. càrrecs

En voluntària 79.171.201,55 271

Directes a executiva 257.548,29 14

No pressupostaris( IVA i recàrrec IAE) 2.184.655,99 

Total 81.613.405,83 

• De devolució d’ingressos indeguts. 

 Núm. expedients Total Import

 109 exp. (6 resolucions) 24.904,51 €

• D’embargament de comptes, salaris i devolucions de l’AEAT

Tipus d’embarg Expedients cobrats  Import ingressat

Comptes corrents 1.382 222.582,71

Salaris 519 79.994,93

Immobles 210 1.059.775,61

Devolucions AEAT 1.115 402.871,87

• Altres ingressos 

- Gestionats per Tresoreria. Interessos en comptes corrents i dipòsits: .... 256.582,65 €
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- Gestionats per Recaptació General. Recàrrec de constrenyiment: ........ 695.643,75 €

  Interessos de demora:  ..................................................................... 444.852,98 €

  Costos procedimentals:  ..................................................................... 77.730,23 €

- Gestionats per Parc Infantil Nadal Entrades parc infantil: 38.639,85 €

- Gestionats per Cultura. Entrades espectacles teatre: 245.089,41 €

- Gestionats per Joventut  Activitats “Estiu Jove”:  8.262,00 €

- Gestionats per Comunicació  Jornades innovació i participació 3.323,00 €

- Gestionats per Patrimoni Històric Entrades espectacles Tàrraco Viva: 7.070,00 €

- Gestionats per Ensenyament. Escoles bressol:  80.787,86 €

 Ensenyament d’adults:  49.931,92 €

 Escola Municipal de Música:  170.865,68 €

- Gestionats per Guàrdia Urbana Reserves espai i transports especials: 39.046,50 €

- Gestionats per BASE  Altes impost vehicles: 188.465,90 €

 Multes: 3.214.684,65 €

 Interessos de demora: 91.322,62 €

- Gestionats al Dipòsit de vehicles Grua i emmagatzematge:  967.512,19 €

 Multes: 40.742,00 €

• DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE TRIBUTS MUNICIPALS

- Altes de domiciliacions rebudes .................................................................... 4980

- Baixes de domiciliacions rebudes .................................................................... 200
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3. EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE PAGAMENTS REALITZATS A TERCERS 
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4. EN MATÈRIA D’OPERACIONS DE CRÈDIT

- Operacions a llarg termini

Destinades al finançament de les inversions del pressupost 2009, amb les entitats i 

característiques següents:
• INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, per import de 28.183.021€, amortització 

trimestral, amb venciment el 31 de desembre de 2031 i tipus d’interès següent: 

Euríbor semestral més un diferencial de 1,20%. Sense comissions de cap tipus 

(aprovació operació pel Consell Plenari en sessió del 27 de gener de 2009).
• CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, “LA CAIXA”, per import de 

11.816.979 €, amortització trimestral, amb venciment el 31 de desembre de 2029 i tipus 

d’interès següent: Euríbor trimestral més un diferencial de 1,50% . Sense cap tipus de 

comissions (aprovació operació pel Consell Plenari en sessió del 31 de març de 2009).
• Destinades a afrontar obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar al 

pressupost de 2008, amb l’entitat i característiques següents:
• BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, per import de 6.095.774, 55 € , 

amb sistema d’amortització d’anualitat constant (sistema francès), amb termini 

d’amortització de 6 anys com a màxim des de la data de signatura, i tipus d’interès 

següent: Euríbor trimestral més un diferencial de 1,34%. Sense comissions de cap 

tipus (aprovació operació per Decret d’Alcaldia de 19 de juny de 2009, ratificat per 

acord del Consell Plenari en sessió del 9 de juliol de 2009).

• Contractació actius financers
• No s’han contractat actius financers en el transcurs de l’exercici 2009.

• Operacions a curt termini
• No s’han concertat operacions de tresoreria en el transcurs de l’exercici 2009.

• Prestació d’aval 
• No s’ha prestat l’aval de l’Ajuntament en el transcurs de l’exercici 2009.

5. EN MATÈRIA DE NÒMINES DE PERSONAL (RETRIBUCIONS ÍNTEGRES I 

RETENCIONS)

• Nòmines de personal
• Gestió i confecció (1.338 perceptors)

 12 nòmines 
• Import percepcions ..................................................................... 38.837.304,24 €
• Retribucions en espècie .................................................................... 137.376,72 €
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• Aportacions a plans de pensions ...................................................... 542.127,96 €
• Retencions IRPF (CNP 20001) ....................................................... 6.499.152,68 €
• Retencions Seguretat Social (CNP 20030) .....................................  1.793.089,82 €
• Retencions bestretes nòmines (CNP 10050) ........................................  59.828,00 € 
• Reintegrament pagaments avançats (Concepte 83000) ...................... 112.072,87 €
• Retencions quotes sindicals (CNP 20055) ...........................................  33.920,40 €
• Retencions judicials (CNP 20060)......................................................  87.925,68 €

6. EN MATÈRIA DE PAGAMENT A TERCERS AMB RETENCIÓ RENDA 

(PROFESSIONALS, ARRENDAMENT D’IMMOBLES I NO RESIDENTS) 

• Professionals
• Nombre de pagaments  .................................................................  967 perceptors
• Import total dels pagaments .........................................................  1.649.013,89 €
• Retenció IRPF .................................................................................  241.200,47 € 

• Arrendament d’immobles
• Nombre de pagaments ......................................................................  4 perceptors 
• Import total dels pagaments ............................................................. 401.409,45 €
• Retenció IRPF ...................................................................................  72.253,70 €

• Rendes de no residents sense establiment permanent
• Nombre de pagaments  ...................................................................  40 perceptors
• Import total dels pagaments ............................................................  178.530,72 €
• Retenció IR ............................................................................................  379,37 €

• Altres rendes (premis i altres)
• Nombre de pagaments ....................................................................  50 perceptors
• Import total dels pagaments ............................................................  103.611,48 €
• Retenció IR .........................................................................................  4.086,37 €

7. EN MATÈRIA DE TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

• Certificats i informes diversos emesos a instàncies de tercers
• Del Departament de Tresoreria: Informes diversos 29 
• De Recaptació voluntària: Informes i certificats  1.285

• Recursos, reclamacions, compensacions d’ofici i altres reclamacions
• Del Departament de Tresoreria:  Resolts pel Departament 266

 Tramesos a altres departaments  16

 Pendents de resoldre a 31/12/08  40
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• De Recaptació voluntària Tramitats pel Departament 31

• Subhastes convocades per liquidació de deutes en executiva
• Total de subhastes convocades l’any 2009 (6 expedients) 6 finques
• Liquidació de deutes abans de realitzar-se la subhasta, afectant a 2 finques
• Subhastes realitzades, en relació a  4 finques

  Adjudicació mitjançant subhasta 0 finques

  Subhastes desertes 4 finques
• Vendes mitjançant gestió i adjudicació directa (7 expedients)  10 finques
• Liquidació de deutes abans de realitzar-se la venda, afectant 1 finca
• Vendes per gestió directa, en relació a  9 finques

Adjudicació mitjançant venda directa 2 finques

Vendes desertes 5 finques

Adjudicacions a l’Ajuntament 2 finques

• Gestions telemàtiques amb l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària)
• Transmissió i recepció de fitxers de deutors a la recaptació municipal per 

embargament de crèdits al seu favor ordenats per l’AEAT.
• Transmissió i recepció de fitxers de creditors municipals susceptibles d’embargament 

dels respectius crèdits per deutes contrets amb l’AEAT (160 fitxers, d’abril a 

desembre).
• Transmissió mensual dels diferents models d’autoliquidacions establerts per l’AEAT 

corresponents a la declaració de retencions per l’impost sobre la renda (nòmines, 

professionals, lloguers, no residents amb i sense establiment permanent, premis, etc.).
• Confecció, comprovació i transmissió anual dels fitxers corresponents a la 

presentació dels resums anuals corresponents a les retencions per l’impost sobre 

la renda (nòmines, professionals, lloguers, no residents amb i sense establiment 

permanent, premis, etc.).
• Confecció, comprovació i transmissió anual dels fitxers corresponents a la declaració 

de beneficiaris del pla de pensions municipal.
• Confecció, comprovació i transmissió anual dels fitxers corresponents a la declaració 

de relacions amb tercers.
• Confecció, comprovació i transmissió anual dels fitxers corresponents, a la declaració 

d’aportacions rebudes com a entitat beneficiària del mecenatge.
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El Departament de Serveis Públics, pel que fa a Mercats, ha realitzat, durant l’any 

2009, els treballs següents: 

• Expedients tramitats .........................................................................................25

• Decrets .............................................................................................................2

• Propostes Junta de Govern Local ........................................................................3

• Expedients relacionats amb ESPIMSA .................................................................3 

• Expedient de liquidació de la resta d’indemnitzacions del preu just als antics 

concessionaris del Mercat Central
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OFICINA MUNICIPAL D’ INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor ha realitzat, durant l’any 2009, els 

treballs següents: 
• Documents rebuts en el Registre General (OMAC) .........................................639 
• Expedients iniciats durant l’any 2009 ...........................................................453 
• Tramitació fulls de reclamació ......................................................................316
• Tramitació fulls de denúncies ..........................................................................16 
• Tramitació fulls de queixes .............................................................................24 
• Conflictes i/o dubtes assessorats i/o gestionats en consultes 
• particulars ..................................................................................................495 
• Sol·licituds d’arbitratge assessorades i trameses ..............................................17 
• Trucades ateses ........................................................................................5.800 
• Mediacions efectuades per via telefònica ........................................................86 
• Consultes ateses per correu electrònic ...........................................................350
• Assessorament nova tarifació elèctrica ..........................................................115

• Assessorament reclamacions telefonia ...........................................................500

Els 453 expedients instruïts es distribueixen per temes de la manera següent: 

aliments (1); altres (2); animals de companyia (2); aparcaments municipals (1); 
aparcaments privats (2); assegurances (3); atenció al client (3); bars i restaurants 
(14); comerç electrònic (16); electrodomèstics (3); ensenyament (2); estació servei 
(2); garanties (28); gas (8); habitatge-compra (1); habitatge lloguer (2); Internet 
(4); Jocs i espectacles (1); joguines (2); llum (13); mediació (1); missatgeria (1); 
preus (5); protecció de dades (1); publicitat (9); queixa contra atenció al client (9); 
reclamacions/denúncies (7); reparació productes (26); salut (6); serveis a domicili(6); 
serveis financers (18); serveis públics (16); serveis turístics – allotjament (4); serveis 
turístics – lleure (27); telefonia fixa (8); telefonia mòbil (44); televisió digital terrestre 
(1); tèxtil (2); tintoreria (8); transport aeri (29); transport terrestre (6); transport marítim 
(1); vehicles compra-lloguer (7); vehicles reparacions-grues (17); vendes (68); vendes 
a distància (4); vendes fora d’establiment (1). 

Els conflictes de consum gestionats personalment han estat un total de 495 i es detallen 
de la manera següent: agència de viatges (1); aigua (6); animals de companyia (1); 
altres (11); aparcaments (1); assegurances (23); comerç electrònic (1); contractes de 
lloguer (3); ensenyament (15); garanties (58); gas (27); habitatge (51); Internet (3); 
jocs i espectacles (2); llum (33); preus (2); publicitat (1); reclamacions (7); reparació 
de béns (6); salut (13); serveis a domicili (32); serveis financers (51); serveis lleure 
(2); serveis turístics (2); telèfon fix (16); telèfon mòbil (21); televisió TDT (4); tintoreries 
(1); transport aeri (6); transport terrestre i marítim (4); vehicles compra-lloguer (29); 

vehicles reparacions-grues (20); vendes (25); vendes a distància (12); viatges (5). 
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La Conselleria de Promoció Comercial ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs 

següents:

• Relacions amb el Departament de Comerç de la Generalitat

  (Tasques conjuntes relacionades amb el comerç de la ciutat) 

• Relacions amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona

  (Tasques conjuntes relacionades amb el comerç de la ciutat)

• Relacions amb la FUBT (Federació Unió Botiguers de Tarragona)

- Atorgament de subvencions

- Col·laboració amb l’organització dels enllumenats de Nadal de la ciutat

• Subvencions de suport a l’associacionisme comercial

- Federació Unió de Botiguers de Tarragona FUBT

- Centre Comercial la T de Tarragona – la Via T

- Associació Venedors Mercat Central de Tarragona

- Associació Restauradors i Comerciants del Serrallo

• Subvencions de suport a activitats de dinamització comercial

- Centre Comercial la T de Tarragona – la Via T

- Federació Unió de Botiguers de Tarragona FUBT

- Botiguers de Tarragona

- Associació Venedors Mercat Central de Tarragona

- Associació Restauradors i Comerciants del Serrallo

- Associació Comerciants Campclar

- Associació de Venedors del Mercat Municipal de Torreforta

• Col·laboració amb diverses entitats i associacions 

- 2a Setmana del Còmic i el Mercaricat

- Assoc. Esteticistes Tarraconense 18a Jornada Bellesa i Salut

- Concurs Nacional de Dansa Anaprode

- Fòrum del Comerç

- Un Tast amb Història

- Programa Jornada Tècnica Tarragona TASTA’M

- 11a Cursa Sant Llorenç-La Mina (Tarragona Fondistes)
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- Musicamp

- Colla Jove Xiquets de Tarragona – Viatge a Luxemburg

- Cursa Sant Silvestre (Tarragona Fondistes).

- Monòlegs del Vi

• TASQUES DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

- Inserció publicitària a la revista INDICADOR ECONÓMICO

-  “ “ a la revista TARRAGONA SHOPPING

-  “ “ al DIARI DE TARRAGONA (Extra Costa Daurada)

- Participació al programa “El Paisatge Favorit de Catalunya” de TV3

- Publicitat al Canal Català TV

• CONVENIS

- Conveni entre l’Ajuntament de Tarragona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria 

i Navegació de Tarragona per a la realització de diagnosis comercials a l’Àrea del 

Mercat Central.

- Conveni col·laboració entre la URV i el Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

- Conveni entre l’Ajuntament de Tarragona, la Via T i Botiguers de Tarragona i la 

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona per a la cessió de l’ús del signe distintiu 

de l’Ajuntament de Tarragona per a ser emprat a una targeta de pagament a 

emetre per la Caixa.

• FIRES

S’ha donat suport institucional a l’organització de les diferents fires que a continuació 

es relacionen:

- EL TEU DIA. Saló de cerimònies, festes i celebracions. 5a edició.

Caràcter: Sectorial, nuvis, complements i comunió

Organització: Ajuntament de Tarragona

 Àrea per a la Promoció i Estratègies de Ciutat

Gestió tècnica: Ideem Màrqueting i Comunicació

Dates: 23, 24 i 25 de gener de 2009

Lloc: Palau Firal i de Congressos de Tarragona

Horari: d’11 a 21 hores
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Entrada: 3 euros

Expositors: 60

Visitants: 11.000 persones

- Expo salut i benestar

Sectors: Vinculats amb la salut

Organització: Ajuntament de Tarragona

Àrea per a la Promoció i Estratègies de Ciutat

Gestió tècnica: Big Grup

Dates: 24, 25 i 26 d’abril de 2009

Lloc: Palau Firal i de Congressos de Tarragona

Horari: de 10 a 21 hores

Expositors: 70

- Saló immobiliari de la Costa Daurada

Sectors:  Agències immobiliàries, promotors, entitats financeres, material per la 

construcció, serveis tècnics, col·legis professionals, gremis i associacions, ajuntaments. 

Organització: Ajuntament de Tarragona (Àrea per a la Promoció i Estratègies 

 de Ciutat)

Gestió tècnica: Big Grup

Dates:  22, 23 i 24 de maig de 2009

Lloc: Recinte Firal del Palau Firal i de Congressos de Tarragona

Horari: de 10 a 21 hores

Entrada: gratuïta

Expositors: 30

- Mares i pares

Sectors: Alimentació i nutrició, moda, educació i formació, higiene i salut, 

complements, serveis i puericultura, oci i joguines, mobiliari i decoració, vehicles i 

sistemes de seguretat, banca i assegurances. 

Organització : Ajuntament de Tarragona 

 Àrea per a la Promoció i Estratègies de Ciutat

Gestió tècnica: Big Grup

Dates: 27, 28 i 29 de novembre de 2009

Lloc: Recinte Firal del Palau Firal i de Congressos de Tarragona
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Horari: de 10 a 21 hores

Entrada: gratuïta

- Fira de Nadal

Fira monogràfica (Arbres de Nadal, pessebres i guarniments nadalencs)

Organització: Ajuntament de Tarragona 

 Àrea per a la Promoció i Estratègies de Ciutat

Gestió tècnica. ESPIMSA: Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives 

 Municipals, SA

Dates: del 28 de novembre al 23 de desembre de 2009

Lloc: entorn del Mercat Central (c/ Governador González, c/ Reding i 

 c/ Colom)

Horari:  de 9:00 a 21:30 hores

Núm. expositors: 25

- Fira de l’oli

Organització: Ajuntament de Tarragona 

 Àrea per a la Promoció i Estratègies de Ciutat

Gestió tècnica: ESPIMSA: Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals, SA

Dates:  4 i 5 de desembre de 2009

Lloc:  Rambla Nova de Tarragona (davant Teresianes)

Horari:  de 10 a 14 hores i de 17 a 21 h

Núm. expositors: 30

- Fira d’artesania

Mercat de productes artesanals

Organització: Ajuntament de Tarragona 

 Àrea per a la Promoció i Estratègies de Ciutat

Gestió tècnica. ESPIMSA: Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives 

 Municipals, SA

Dates: del 5 de desembre de 2009 al 6 de gener de 2010

Lloc: Rambla Nova tram Castellers-Font Centenari

Horari: de 10 a 22 hores

Núm. expositors: 27
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El Departament de Relació amb Empreses Municipals ha realitzat, durant l’any 2009, 

els treballs següents: 

• RELACIÓ AMB EMPRESES MUNICIPALS

• Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA

- ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA GENERAL:

- Modificació article 2 dels estatuts socials (objecte social)

- Aprovació comptes anuals corresponents a l’exercici 2008

- Canvi de cessionària de la concessió administrativa per a la gestió de 

  l’Estació d’Autobusos de Tarragona a favor de l’EMT

- Substitució d’un membre del consell d’administració

- Autoritzar el consell d’administració per a concertar una operació de crèdit 

  a curt termini

- Modificació article 20 dels estatuts socials

- Nomenament d’auditors per a l’exercici econòmic 2009

• Aparcaments Municipals de Tarragona, SA

- Acords adoptats per la Junta General:

- Aprovació comptes anuals corresponents a l’exercici 2008

- Substitució d’un membre del consell d’administració

• Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals, SA

- Acords adoptats per la Junta General:

- Aprovació comptes anuals corresponents a l’exercici 2008

• Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona, SA

- Acords adoptats per la Junta General:

- Substitució d’un dels membres del Consell d’Administració

- Aprovació comptes anuals corresponents a l’exercici 2008

- Substitució del president del Consell d’Administració

• Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, SA

- Acords adoptats per la Junta General:
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- Aprovació comptes anuals corresponents a l’exercici 2008

- Substitució de dos membres del Consell d’Administració

- Modificació dels articles 2 (objecte social) i 20 dels estatuts socials

- Autoritzar el consell d’administració per a concertar una operació de crèdit a curt 

termini

- Modificació de l’article 5 dels estatuts socials (augment de capital social)

• Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA

- Acords adoptats per la Junta General:

- Aprovació comptes anuals corresponents a l’exercici 2008

- Designació nova vicepresidenta del Consell d’Administració

- Substitució de dos membres del Consell d’Administració

- Autoritzar el Consell d’Administració per a concertar dues operacions de crèdit 

hipotecari a llarg termini

- Designació gerent de la societat

• CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ CELEBRATS 

• Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, SA ...................... 4

• Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA  .............................. 5

• Aparcaments Municipals de Tarragona, SA ...................................................... 5

• Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals de Tarragona, SA ........ 7

• Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona, SA ..................... 4 

• Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, SA ................ 3 

• Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA ................................. 8 

- Junta General de l’Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, 

SA ..................................................................................................................4

• SECRETARIA DELEGADA DELS CONSELLS:

Els secretaris delegats dels consells d’administració han realitzat els següents treballs 

genèrics:

- Convocatòria de les corresponents sessions

- Redacció de les actes
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- Transcripció al llibre oficial d’actes

- Lliurament de certificats d’acords

- Despatx i execució, en el seu cas, dels acords

- Preparació de documentació i assistència davant notari per elevar a públics els 

acords de les juntes generals i dels consells d’administració

- Signatura de documents públics (escriptures notarials)

- Gestions davant el Registre Mercantil

- Col·laborar i dirigir els procediments contractuals d’obres i serveis i redacció de plec 

de clàusules per a la contractació de serveis

- Secretaria delegada de les meses de contractació de les empreses municipals

• ALTRES TEMES

- Remissió de circular als gerents de les empreses municipals sobre normes a seguir 

per a l’aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2008

- Coordinació i arxiu dels pressupostos anuals de les societats mercantils municipals

- Control i seguiment de les peticions dels ciutadans sobre assumptes de competència 

de les societats mercantils municipals

- Tramitació de 23 expedients de transferències i aportacions de capital a favor 

d’empreses municipals

- Lliurament a l’Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals, SA, d’una 

subvenció de 300.000€ de la Generalitat de Catalunya amb motiu de les obres de 

construcció del nou mercat

- Tramitació del concurs negociat sense publicitat dels serveis de mediació 

d’assegurances per contractar una pòlissa d’assegurances de la flota de vehicles de 

l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA

- Tramitació aportació municipal per a inversions per import de 121.100,09 € a 

l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, SA
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El Servei Municipal d’Ocupació ha realitzat durant l’any 2009 els treballs següents:

En col·laboració amb altres organismes, entitats i/o institucions, ha engegat i 

desenvolupat, durant l’any 2009, els pro¬grames de formació/ocupació/orientació 

que es detallen a continuació. S’hi inclouen tots els programes que van ser finalitzats/

gestionats/iniciats durant l’any 2009 (alguns van començar l’any 2008 i uns altres 

encara no s’han finalitzat al 2010).

PLANS D’OCUPACIÓ - Edicions 1 i 2, iniciades al 2008 i al 2009

• Plans d’ocupació – Edicions 1 i 2, iniciades al 2008 i al 2009

S’han gestionat un total de 9 plans d’ocupació que han suposat la contractació 

d’un total de 54 persones beneficiàries i de 5 professionals de suport a la gestió, 

el seguiment i el monitoratge dels/les participants. Aquests programes han comptat 

amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

• Sensibilització pel medi ambient – Edició 2

Contractació de 4 treballadors/es en situació d’atur per millorar la seva ocupabilitat 

mitjançant la qualificació professional com a auxiliars d’educació ambiental. Durant 

els mesos d’estiu van realitzar tasques d’informació als/a les usuaris/es de les platges 

del municipi, dins d’una campanya de sensibilització per promoure el seu ús racional, 

garantir-ne la qualitat i la sostenibilitat. El programa ha contemplat també la participació 

en accions d’orientació i formatives. El pressupost total ha estat de 19.918,72 €.

• Agents locals de treballs i prestacions en benefici de la comunitat – Edicions 1 i 2

Contractació de 2 + 2 treballadors/es en situació d’atur per millorar la seva 

ocupabilitat mitjançant la qualificació professional com a agents locals de treballs 

en benefici de la comunitat. Van desenvolupar tasques de contacte amb diferents 

serveis municipals per tal que persones amb penes alternatives a la presó –derivades 

des del Departament de Justícia– realitzessin treballs a les dependències municipals 

(presentacions, seguiment i tancament de casos). El pressupost total d’ambdues 

edicions ha estat de 91.408,30 €.

• Millorem l’ocupabilitat, millorem la ciutat – Edicions 1 i 2

Contractació de 12 + 14 treballadors/es en situació d’atur per participar en un 
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procés d’orientació, formació i ocupació, en alternança amb la realització de tasques 

de pintura de col·legis i/o neteja de monuments. Es van distribuir en dos grups, 

cadascun amb un encarregat/ada responsable de supervisar les tasques i d’impartir 

formació relacionada amb les tasques professionals. El pressupost total d’ambdues 

edicions ha estat de 324.420,26 €.

• Recuperació i manteniment d’espais naturals – Edicions 1 i 2

Contractació de 8 + 5 treballadors/es en situació d’atur per participar en un procés 

d’orientació, formació i ocupació en alternança, amb la realització de tasques 

relacionades amb la recuperació del Viver Municipal. Un encarregat va responsabilitzar-

se de supervisar la realització de les tasques i d’impartir formació relacionada amb 

l’ofici. El pressupost total d’ambdues edicions ha estat de 167.857,99 €

• Futur a l’empresa – Edicions 1 i 2

Contractació de 18 + 14 persones joves en situació d’atur, inscrites al SOC com a 

auxiliars administratius/ives i que estiguin mancades de la qualificació demandada 

per les empreses. Aquestes persones van participar en un procés d’orientació, 

informació, formació i qualificació, en alternança amb la realització de tasques 

de tipus administratiu en dependències municipals. El programa va contemplar la 

contractació d’una persona per al seguiment i la impartició de formació (català, 

informàtica, etc.). El pressupost total d’ambdues edicions ha estat de 435.853,07 €.

• Pràctiques en participació i dinamització – Edicions 1 i 2

Contractació de 6 + 4 persones joves en situació d’atur per participar en un procés 

d’orientació, informació, formació i qualificació, en alternança amb la realització de 

tasques relacionades amb l’animació sociocultural i biblioteques en centres cívics. El 

pressupost total d’ambdues edicions ha estat de 94.568,48 €.

• Valor Afegit – Edicions 1 i 2

Contractació de 5 + 5 persones joves, en situació d’atur i amb titulacions de la branca 

social, per participar en un procés d’orientació, informació, formació i qualificació, 

en alternança amb la realització de tasques relacionades amb l’orientació laboral, 

la intermediació, l’ocupació i la formació. Han prestat suport a diferents serveis i 

programes gestionats per l’Ajuntament de Tarragona. El pressupost total d’ambdues 

edicions ha estat de 187.835,08 €.
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• Itineraris ocupacionals – Edicions 1 i 2

Contractació de 5 + 5 persones treballadores en situació d’atur per participar en 

un procés d’orientació, informació, formació i qualificació, en alternança amb la 

realització de tasques de tipus administratiu (3 persones) o de mediació (2 persones). 

El projecte va tenir per objectiu la definició d’itineraris d’inserció i, a tal efecte, 

totes les persones contractades van participar en accions d’orientació/formació. El 

pressupost total d’ambdues edicions ha estat de 124.714,88 €.

• Sinergies, impulsar la informació juvenil i l’ocupabilitat dels joves – Edicions 1 i 2

Contractació de 3 + 1 persones joves en situació d’atur per participar en un procés 

d’orientació, informació, formació i qualificació, en alternança amb la realització 

de tasques d’informació juvenil. El pressupost total d’ambdues edicions ha estat de 

58.751,36 €.

DIVERSOS PROGRAMES DE TREBALL ALS BARRIS (accions relacionades el PICC i 

PIPA)

En el marc del Programa de Millora de Barris, l’Ajuntament de Tarragona ha 

gestionat, amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya, un conjunt de 

projectes i intervencions en l’àmbit de l’ocupació, la formació i el desenvolupament 

local. Aquests programes estan relacionats amb el Pla integral de Campclar i el Pla 

integral de la Part Alta de Tarragona.

• Informadors/es i educadors/es ambientals (Part Alta i Campclar) – Inici: 2009

Contractació de 6 (PA) + 4 (CC) persones, en situació d’atur, per participar en 

un procés d’orientació, informació, formació i qualificació, en alternança amb la 

realització de tasques d’auxiliars d’educació ambiental, informant veïns i comerciants 

sobre aspectes relacionats amb la recollida selectiva i participant en altres actuacions 

relacionades amb la neteja, recollida de la brossa i altres temes mediambientals a la 

zona. Es tracta de dos programes d’ocupació que es desenvolupen als barris de la 

Part Alta de Tarragona (2 edicions) i Campclar (1 edició), amb un pressupost total de 

148.570,32 €.

• Viver de planta autòctona i xerojardineria (Campclar) – Inici: 2009 

Contractació de 10 persones en situació d’atur, preferentment residents al barri 

de Campclar, per participar en un procés d’orientació, informació, formació i 
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qualificació, en alternança amb la realització de tasques de xerojardineria i viver de 

planta autòctona. Aquest programa d’ocupació es desenvolupa al barri deCampclar. 

El pressupost total ha estat de 123.721,46 €.

• Contractació d’un/a tècnic/a de suport per al programa Treball als barris – Inici: 

2008

Contractació d’1 tècnic/a per col·laborar amb l’SMO en la preparació, inici, 

desenvolupament, justificació, etc., de les actuacions compreses en el programa 

Treball als Barris. El pressupost total ha estat de 45.845,28 €.

• Cap a la inserció laboral treballant pel meu barri (Campclar) – Inici: 2008

Contractació de 10 persones en situació d’atur, preferentment residents al barri 

de Campclar, per participar en un procés d’orientació, informació, formació i 

qualificació, en alternança amb la realització de tasques de neteja i arranjament 

d’espais públics i zones verdes del barri, així com també accions relacionades amb 

el medi ambient. Per a les funcions de tutoria, suport, seguiment i impartició de 

formació es va contractar un/a encarregat/ada i un/a monitor/a de suport a mitja 

jornada. El pressupost total ha estat de 133.484,53 €.

• Contractació de dones no qualificades (Campclar) – Inici: 2008

Contractació de 10 dones en situació d’atur, preferentment residents en el barri 

de Campclar, per participar en un procés d’orientació, informació, formació i 

qualificació, en alternança amb la realització de tasques de neteja de col·legis i/o 

altres edificis públics. Per a les funcions de tutoria, suport, seguiment i impartició de 

formació es va contractar un/a encarregat/ada i un/a monitor/a de suport a mitja 

jornada. El pressupost total ha estat de 133.484,53 €.

• Rehabilitació d’edificis, habitatges i entorn (Campclar) – Inici: 2008

Contractació de 15 persones en situació d’atur, preferentment residents al barri de 

Campclar i amb professions relacionades amb el sector de la construcció (un dels 

més afectats per la crisi) per participar en un procés d’orientació, informació, formació 

i qualificació, en alternança amb la realització de tasques de rehabilitació d’habitatges 

i/o edificis, espais públics, etc. Per assolir els objectius previstos hom comptava, també, 

amb tres encarregats (paleta, lampista, pintor), un coordinador tècnic i un/a monitor/a 

de suport a mitja jornada. El pressupost total ha estat de 248.567,23 €.
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• Curs de tècniques de venda i curs de tècniques d’atenció al client (Campclar) – 

Inici: 2008

Curs de formació ocupacional adreçats a persones en situació d’atur del barri de 

Campclar. El pressupost total ha estat de 11.400,00 €.

• Curs de carretoner/a (Campclar) – Inici: 2008

Curs per a l’obtenció del carnet de carretoner, del qual es van fer 5 edicions durant 

l’any 2009. El pressupost total ha estat de 9.686,00 €.

• Curs de monitor/a de menjador (Campclar) – Inici: 2008

Curs per a la qualificació i formació com monitors/es de menjador. Ha comportat 

l’emissió de 27 diplomes en Prevenció de Riscos Laborals, 31 certificats de Monitor/a 

de Menjador i 32 diplomes de Manipulació d’aliments. El pressupost total ha estat de 

3.850,00 €.

• Accions de desenvolupament local (Part Alta) – Inici: 2008

Accions diverses per a la dinamització i la promoció del barri de la Part Alta 

de Tarragona en diferents vessants. “Art als Carrers” (9.953,00 €), Jornades 

Gastronòmiques per a la Promoció del Sector de la Restauració (10.927,00 €), 

Seminari i Intercanvi de Coneixements i Experiències Comercials (15.219,00 €) i Pla 

de dinamització del comerç (14.894,00 €). 

 

FORMACIÓ OCUPACIONAL

Són programes de formació no reglada que s’adrecen a la qualificació professional 

de persones en situació d’atur o interessades a millorar la seva ocupabilitat. Són 

gestionats per l’Ajuntament de Tarragona en col·laboració amb el Servei d’Ocupació 

de Catalunya i –en el seu cas– altres agents o entitats. El pressupost total dedicat a 

aquests programes durant el 2009 ha estat de 195.116,66 €.

• Cursos de dependent/a de comerç (matí i tarda)

Cursos de formació ocupacional (dos: un de matí i un de tarda), de 199 hores 

cadascun, adreçats a 19 + 16 persones –en situació d’atur i/o que treballin– per 

promoure la seva qualificació professional com a dependents/es de comerç. El 

pressupost total ha estat de 33.195,84 €.
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•Aula SEFED (simulació d’empreses)

Cursos d’administratiu polivalent per a PIMES, adreçats a persones en situació d’atur, 

en el marc del programa SEFED (simulació d’empreses amb finalitats educatives) i en 

col·laboració amb la Fundació INFORM. Els cursos tenen una durada de sis mesos i 

el pressupost total de l’any 2009 ha estat de 161.920,82 €.

PROGRAMES MIXTOS DE FORMACIÓ I TREBALL

Els programes mixtes de formació i treball són programes de formació en context 

laboral, gestionats per l’Ajuntament de Tarragona en col·laboració amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu i adreçat a joves de fins a 24 

anys (Escoles Taller, Cases d’Ofici) i a persones adultes a partir dels 25 anys d’edat 

(Tallers d’Ocupació). Aquests programes han tingut, durant l’any 2009, un total de 

72 persones beneficiàries (56 joves i 16 adultes).

• Taller d’Ocupació d’Assistents d’Ajut a Domicili i Treballadores Familiars (1a i 2a 

fase)

Programa finançat pel SOC-FSE i l’Ajuntament de Tarragona, adreçat a la formació 

i la qualificació de persones majors de 24 anys en situació d’atur. Té una durada 

total d’un any i s’estructura en dues fases. Durant la primera fase, les alumnes han 

rebut formació teoricopràctica. La segona fase ha comportat la contractació de 

16 alumnes-treballadores per a la realització de tasques com a assistents d’ajut 

domiciliari i com a treballadores familiars. A tal efecte, l’Ajuntament de Tarragona 

ha signat convenis amb diferents fundacions i entitats socials (Centre Ocupacional 

Grisol de Paràlisi Cerebral Muntanyeta de Sant Pere, BBS, Fundació Villablanca, 

Sociosanitari Francolí, Fundació Privada Onada, etcètera). La gestió del programa 

corre a càrrec d’un equip de 3 persones contractades amb finançament procedent 

del Departament de Treball. El pressupost de la primera fase ha estat de 199.528,58 

€ i el de la segona de 216.063,62 €.

• Casa d’Oficis d’Energia Solar i Climatització (1a i 2a fase)

Programa finançat pel SOC-FSE i l’Ajuntament de Tarragona, adreçat a la formació 

i la qualificació de persones joves menors de 25 anys en situació d’atur. Té 

una durada total d’un any i s’estructura en 2 fases. Durant la primera fase, els/

les alumnes han rebut formació teoricopràctica. La segona fase ha comportat 

la contractació de 24 alumnes-treballadors/es per a la instal·lació de sistemes 
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d’energia solar tèrmica i climatització als centres educatius i els centres cívics 

de Tarragona. La gestió del programa corre a càrrec d’un equip de 5 persones 

contractades amb finançament procedent del Departament de Treball. El pressupost 

total de la primera fase ha estat de 150.208,62 € i el de la segona de 255.017,90 €.

• Escola Taller Puig i Valls (2a, 3a i 4a fase)

Programa finançat pel SOC-FSE i l’Ajuntament de Tarragona, adreçat a la formació 

i la qualificació de persones joves menors de 25 anys en situació d’atur. Té 

una durada total de 2 anys i s’estructura en 4 fases. Durant les 3 últimes fases 

gestionades durant el 2009 ha comportat la contractació de 32 alumnes-treballadors/

es per a la realització de tasques relacionades amb la recuperació i la rehabilitació 

del Quintà de Sant Rafael i els jardins del Pont del Diable. La gestió del programa 

corre a càrrec d’un equip de 7 persones contractades amb finançament procedent del 

Departament de Treball. El pressupost total de la segona fase ha estat de 345.627,36 

€, el de la tercera de 346.164,34 € i el de la quarta de 344.816,05 €.

ACCIONS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PER A PERSONES JOVES

Es tracta d’accions per facilitar l’accés de les persones joves als recursos 

ocupacionals i les oportunitats de professionalització a través d’intervencions 

d’informació i orientació. Aquestes accions són molt diverses i tenen principalment 

lloc o bé a l’àmbit educatiu o bé en relació directa amb l’àmbit educatiu. Són 

gestionades per l’Ajuntament de Tarragona, sota una dinàmica de cooperació 

transversal (ocupació, educació, joventut). Han comptat amb el suport financer de 

la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració 

dels centres d’ESO i FP, així com empreses i entitats del territori. El pressupost total 

d’aquests projectes per als cursos acadèmics 2008-2009 i 2009-2010 ha estat de 

121.270,00 €, sense comptar el personal de suport en pla d’ocupació a través del 

programa Valor Afegit.

• Brúixola 2008-2009: Accions d’informació i orientació adreçades a persones joves

Projecte de suport a la informació i l’orientació laboral de les persones joves en 

el procés de transició des de l’escola cap al món del treball. En la seva edició de 

2008-2009 ha comportat processos d’anàlisi qualitativa de la realitat juvenil (grups 

de discussió), la reedició actualitzada dels materials d’orientació específicament 

adreçats a les persones joves, la impartició –per part de diverses entitats, empreses i 
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fundacions– de sessions de taller a 1.550 alumnes dels IES de la ciutat (ESO/FP), 

així com l’organització –en col·laboració amb l’IMET i la Conselleria de Joventut 

– de la II Jornada sobre Transicions Juvenils Escola-Treball de Tarragona. Totes 

aquestes actuacions han comptat amb el suport financer de la Secretaria de 

Joventut de la Generalitat de Catalunya i s’han desenvolupat en el marc del Pla 

local de joventut de Tarragona. 

• Coneix i Decideix (cursos 2008-2009 i 2009-2010): Orientació a l’àmbit educatiu

Projecte adreçat a 75 + 81 joves estudiants d’ESO que –segons el criteri dels 

centres– poden necessitar més suport per a la definició del seu projecte professional. 

L’objectiu principal és complementar les accions que tenen lloc als centres, motivant 

els/les joves envers els estudis/la formació. El projecte facilita l’accés a pautes, 

eines i recursos per incentivar l’inici d’itineraris de professionalització coherents. 

Preveu visites als centres de FP i a empreses del territori, apropant els/les joves al 

coneixement del mercat laboral i de l’oferta formativa existent. És gestionat per un 

equip de treball on col·laboren tècnics/iques d’ocupació, d’educació i de joventut i 

s’ha desenvolupat en el marc del Pla local de joventut de Tarragona. 

BORSA DE TREBALL I AULA D’AUTOGESTIÓ DE RECURSOS PER A L’OCUPACIÓ

Mitjançant aquests serveis, l’Ajuntament de Tarragona (SMO) desenvolupa 

funcions d’intermediació laboral i suport a la recerca de feina. El Servei Municipal 

d’Ocupació participa a la Xarxa d’Entitats per la Inserció Laboral, on comparteix 

informació i recursos necessaris per a l’exercici d’aquestes funcions. Aquests serveis 

són prestats amb personal de l’Ajuntament de Tarragona.

• Borsa de Treball 

La Borsa de Treball és un servei d’intermediació laboral que posa en contacte les 

persones que busquen feina amb les empreses que sol·liciten personal. Comporta 

tasques de gestió d’ofertes i també de prospecció d’empreses. Durant l’any 2009 han 

estat gestionades 162 ofertes de treball procedents de 76 empreses diferents. Un total 

de 2.631 persones han estat sondejades per a les ofertes i les empreses han rebut un 

1.336 candidates i candidats.

• Aula d’Autogestió de Recursos per a l’Ocupació

L’Aula d’Autogestió de Recursos per a l’Ocupació és un servei on les persones 
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usuàries reben suport a la recerca de feina mitjançant accions individuals i/o grupals 

d’informació i orientació/formació. Les persones usuàries poden accedir a ofertes de 

treball i a documentació relacionada amb la formació/ocupació. Poden fer ús també 

del mitjans informàtics i telemàtics preparar el seu CV, complimentar instàncies 

o formularis, etcètera, amb el suport i la tutoria de personal tècnic. El nombre de 

persones ateses en primera visita ha estat, durant l’any 2009, de 3.897 i el nombre 

total d’atencions a persones inscrites al servei ha estat de 12.948. Addicionalment, hi 

ha hagut 755 atencions a persones usuàries no inscrites.

ALTRES: DESENVOLUPAMENT LOCAL, PROJECTES INNOVADORS, TREBALL EN XARXA

El Servei Municipal d’Ocupació promou el desenvolupament local mitjançant el 

foment del treball en xarxa i la promoció de la innovació i l’emprenedoria. Per a la 

gestió i el finançament d’aquests programes, l’Ajuntament de Tarragona compta amb 

el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Fons Social Europeu.

• Contractació d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) – Edicions 1 i 2

Contractació de 3 tècnics/iques amb el perfil d’agent d’ocupació i desenvolupament 

local per a funcions i tasques de suport a la planificació i gestió d’intervencions i 

accions relacionades amb la formació, l’ocupació, l’orientació, l’emprenedoria i la 

prestació de serveis a les empreses. El pressupost total de les contractacions d’AODL 

ha estat de 247.589,35 €.

• Projectes Innovadors: Tarragona Incorpora (2009)

Gestació d’un procés de col·laboració –a través de grups de treball– entre 

l’Ajuntament de Tarragona, les empreses i entitats del territori –en l’àmbit de l’atenció 

a les persones i el sector d’hostaleria i turisme– amb la finalitat de promoure espais 

de reflexió i anàlisi del mercat laboral desenvolupar accions i projectes comuns, amb 

l’objectiu d’afavorir el desenvolupament empresarial i l’ocupabilitat, especialment 

entre els col·lectius amb especials dificultats. Un primer resultat ha estat el disseny i 

posada en marxa de dues formacions específiques: “Monitors de lleure especialitzat 

en l’atenció de persones amb discapacitats” i “Cuina de col·lectivitats especialitzada 

en dietètica i nutrició”. Hi han participat 46 persones. Per al desenvolupament 

d’aquest projecte, l’Ajuntament de Tarragona ha comptat amb la col·laboració 

d’empreses i entitats del sector de l’hoteleria i el turisme. El pressupost total del 

projecte ha estat de 51.918,00 €.
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• Projectes Innovadors: Xarxa Tècnica per a la Igualtat d’Oportunitats

La Xarxa Tècnica per a la Igualtat d’Oportunitats és una espai de gestió del 

coneixement, experiències i bones pràctiques en matèria d’igualtat d’oportunitats des 

de la perspectiva de gènere i de gestió de la diversitat, amb la finalitat de contribuir 

a la millora qualitativa de la nostra societat. Actualment la Xarxa està formada per 

quinze entitats sòcies que s’organitzen a través d’un conveni de col·laboració. Les 

reunions són mensuals. Per al desenvolupament d’aquest projecte, l’Ajuntament 

de Tarragona col·laborat amb diverses entitats del territori. El pressupost total del 

projecte ha estat de 44.000,00 €.

• Xarxa d’Entitats per a la Inserció

La Xarxa d’Entitats per a la Inserció Laboral consisteix en reunions setmanals on els/

les tècnics/iques de les diferents entitats i/o administracions comparteixen informació 

sobre recursos per a l’ocupació i la formació, amb l’objectiu d’optimitzar la gestió 

de les polítiques d’ocupació sense duplicar els esforços. Per al desenvolupament 

d’aquest projecte, l’Ajuntament de Tarragona ha col·laborat amb diverses entitats del 

territori. 

• Projectes Innovadors: Tarragona Media

El projecte consta d’una formació teoricopràctica en mediació i resolució de conflictes 

dirigit a dones en situació d’atur o en millora de feina. La mediació es considera 

una professió emergent dins el sector de serveis a les persones i a la comunitat i és 

per aquest motiu que el projecte consta d’accions de promoció, difusió i formació 

de la mediació entre les entitats i la ciutadania de Tarragona. El pressupost total del 

projecte ha estat de 40.000,00 €.

• Desenvolupament Local: Innovació, Motor del Desenvolupament Local

El projecte s’ha plantejat com a objectiu la promoció de la innovació (entre 

els agents socioeconòmics, el teixit empresarial i la ciutadania), impulsant el 

desenvolupament del territori. S’insereix en l’aposta europea per la innovació com a 

estratègia de desenvolupament socioeconòmic a través de la creativitat, l’intercanvi, 

la cooperació i l’aprenentatge (individual, organitzatiu i territorial). Les intervencions 

han consistit en accions d’informació i sensibilització, principalment adreçades al 

sector empresarial i als agents socioeconòmics susceptibles d’introduir la cultura de 

la innovació al territori. El projecte ha contemplat, també, accions de formació per 
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facilitar que els processos d’innovació siguin duts a terme per personal tècnicament 

qualificat. El pressupost total del projecte ha estat de 18.000,00 €.

• INICIA - Línia B: Foment de l’Emprenedoria

Aquest projecte consisteix a iniciar un procés de reactivació i impuls a la creació 

de noves empreses, mitjançant una campanya d’informació, assessorament i 

sensibilització envers l’emprenedoria, promovent l’autoocupació com a alternativa 

als problemes de l’atur. L’objectiu és reforçar l’actitud emprenedora entre aquelles 

persones –dones, joves, persones nouvingudes– que han contemplat la possibilitat 

de l’autoocupació però no han donat el pas de concretar la seva idea empresarial 

en un projecte. Les intervencions tenen lloc als centres d’ensenyament i als barris de 

la ciutat que més acusen la recessió econòmica, contemplant la provisió de recursos i 

eines útils i/o necessàries per endegar un projecte empresarial, així com l’intercanvi 

d’experiències i el suport a la generació d’idees de negoci amb possibilitats d’èxit. El 

pressupost total del projecte ha estat de 23.125,00 €.

• Espai Troba 

Punt de trobada de les diferents entitats amb activitats dirigides vers la formació 

o l’ocupació de la ciutat de Tarragona i rodalies. L’objectiu ha estat acostar a la 

ciutadania les entitats i instruments que la ciutat posa al seu abast per tal de millorar 

la seva formació i ocupabilitat. L’esdeveniment va contemplar un conjunt d’activitats 

en les quals van participar aproximadament unes 300 persones: la mostra d’entitats, 

empreses i administracions, l’aula oberta de recerca d’ofertes de treball per Internet, 

la jornada sobre economia del coneixement, la jornada d’orientació professional en 

l’àmbit educatiu i la jornada sobre la innovació en les polítiques actives d’ocupació. 

El pressupost total del projecte ha estat de 28.987,89 € i s’ha comptat amb la 

col·laboració de l’EMDE i de la URV.

TASQUES D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INTERMEDIACIÓ PER A LA INSERCIÓ 

LABORAL

Des del Servei Municipal d’Ocupació s’han portat a terme diverses accions de 

formació, orientació i inserció, tant a través de l’Aula d’Autogestió de Recursos per 

a l’Ocupació, com de la Borsa de Treball i els programes d’orientació en l’àmbit 

educatiu.
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- FORMACIÓ

Formació en temes de recerca de feina per als usuaris de l’Aula d’Autogestió de 

Recursos, accions formatives relacionades amb oficis i de recerca d’ocupació amb 

els participants en programes de formació i ocupació, contactes amb altres centres 

relacionats amb la formació.

- ORIENTACIÓ

Amb participants a  

programes d’ocupació Orientació adreçada als participants en programes d’ocupació

de l’SMO: entrevistes individuals, estudis de personalitat, 

disseny d’itineraris d’inserció individualitzats, i tutories de 

seguiment posteriors a la participació en els programes.

Amb usuaris 

Aula Autogestió / BT: Orientació adreçada a usuaris de la Borsa de Treball / 

Aula d’Autogestió: entrevistes individuals, redacció de 

currículums, informació sobre intermediaris d’ocupació, gestions 

SOC, sessions grupals o individuals de recerca de feina.

A l’àmbit educatiu:

centres d’ESO Orientació adreçada als alumnes de centres  d’Educació

Secundària: programa CiD de tutoria individualitzada, 

combinada amb accions grupals. Tallers del projecte 

Brúixola sobre factors d’ocupabilitat, projecte professional, 

procés de selecció i autoocupació.

- INSERCIÓ

Amb usuaris Aula Autogestió / BT: Accions d’intermediació laboral realitzades tant 

amb els participants dels programes d’ocupació com també amb els usuaris de l’Aula 

d’Autogestió de Recursos (en especial, gestió d’ofertes)
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Turisme ha realitzat durant l’any 2009 els treballs següents:

n TASQUES DE LA CONSELLERIA 

- Celebració de taules sectorials

- Conversió del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona

- Memòria justificativa de la creació de Turisme de Tarragona

- Consorci per a la gestió del Pla de competitivitat turística de la Tàrraco romana

n PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona ha continuat desenvolupant les 

activitats que li són pròpies i que s’emmarquen en dos àmbits d’actuació principals: 

la promoció de la ciutat a l’exterior per a la captació de visitants i la prestació de 

serveis als visitants que visiten la ciutat.

• Promocions, fires i workshops

El Patronat activa les vies de promoció i comercialització dels productes que ofereix 

la ciutat mitjançant la participació a 8 fires internacionals (Utrecht, Tolosa, Milà, 

Berlín, Miami, Göteborg, Moscou, Londres), a 3 fires i promocions nacionals 

(Madrid, Navarra i Bilbao) i a 1 estatal (Barcelona). També s’ha participat en 3 

workshops (Màlaga, Girona i Tarragona).

Per segona vegada es duu a terme una promoció directa organitzada pel Patronat: a 

la ciutat de Barcelona (Setmana Santa).

• Tarragona CARD

Aquesta targeta turística ha seguit funcionant per quart any consecutiu (el tercer any 

sencer). És un producte que ofereix una oferta conjunta dels recursos de què disposa 

la ciutat aglutinant tots els recintes històrics i museus –convenis–, tiquets gratuïts per 

al transport urbà i descomptes a multitud de restaurants, comerços i espais d’oci i 

diversió. Es pot comprar a les oficines de turisme o a través del web del Patronat. 

També es comercialitza a través del web de l’European Cities Marketing.

Vendes Tarragona Card Targeta 24 h - 14 euros 858 targetes

 Targeta 48 h - 19 euros 95 targetes

 Targeta 72 h - 24 euros 20 targetes

Total: 973 targetes
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• Viatges de familiarització

Una de les funcions importants del Patronat, que aquest any s’ha intensificat 

notablement, és l’acollida de professionals del turisme o bé de grups que, atesa la 

seva condició, necessiten un tractament especial, tenint en consideració els mercats 

d’on provenen i que la majoria d’ells estan interessats en el turisme cultural. Per 

aquest motiu, el Patronat de Turisme ofereix a aquests sectors de la intermediació, 

la premsa especialitzada i d’altres prescriptors, visites guiades, així com a material 

turístic que pugui complimentar els seus coneixements. 

Els viatges de familiarització (fam-trips) serveixen perquè els seus participants (tour 

operadors i agents de viatges) puguin incrementar el seu coneixement vers Tarragona i 

difondre la realitat de la ciutat en altres països. S’han atès un total de 13 fam-trips. 

Els viatges de familiarització adreçats exclusivament a professionals dels mitjans de 

comunicació (press-trip) són una bona eina promocional, ja que els seus resultats, 

els reportatges, actuen com un eficaç element prescriptor, i el cost que tindrien si es 

contractessin com a reportatges publicitaris és molt superior al de l’organització del 

press-trip. S’han atès un total de 24 viatges de premsa (press-trip).

S’han contractat un total de 254 guies que han cobert el servei d’atenció als fam-trip 

i press trip i d’altres grups, organitzant-se un total de 157 visites.

• Premsa i altres empreses

L’acollida de les peticions dels professionals del món de la comunicació i altres 

empreses de diferents sectors, consisteix en l’assessorament i l’assistència a tècnics, 

com ara la tramitació de permisos, la concertació d’entrevistes, l’organització de visites, 

la tramesa d’informació sobre la ciutat o qualsevol altra petició. L’objectiu és promoure 

la presència activa en el mercat turístic. Com a resultat de la tasca es reben els articles 

publicats sobre Tarragona donant-se a conèixer per tot el país i fins i tot per l’estranger.

La tasca de difusió es recolza en un seguit d’accions publicitàries i de comunicació: 

durant l’any 2009 s’ha negociat amb 29 mitjans, impactes publicitaris de falques o dels 

anuncis institucionals d’“August” i del producte Tarragona Card. Es dissenyen dos nous 

anuncis coneguts com el de “platja” i “patrimoni viu”. A banda dels actes culturals fixos 

a la ciutat, es fa difusió d’activitats puntuals com Tarragona de tapes, Tàrraco a taula, El 

paisatge favorit de Catalunya i Jornada gastronòmica per a professionals.

Pla de mitjans: per primer cop, el Patronat contracta una empresa de comunicació 

externa per dur a terme un pla de mitjans (contractació de 16 mitjans de premsa 

escrita i ràdio). L’objectiu: divulgar l’activitat cultural i festiva anual més rellevant de 
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la ciutat (Carnaval, Dixieland, Setmana Santa, Tàrraco Viva i focs artificials). També 

recolzen diferents promocions exteriors (Fitur a Madrid i Setmana Santa a Barcelona) 

i fan un nou reportatge fotogràfic amb figurants. 

Anàlisi del total dels impactes publicitaris segons temàtica i la seva valoració econòmica:
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• Web

Amb l’objectiu d’aconseguir el bon funcionament del web, el Patronat ha treballat de 

forma continua en els seus continguts. S’ha obtingut un total de 178.285 visites.

Principals accions:

- S’incorporen els pdf de tot el material editat pel Patronat per poder ser descarregats 

(destaca el bànner del catàleg de productes).

- S’enllaça amb les associacions d’hotels i càmpings.

- S’afegeix la connexió amb assessors de viatges (trip advisor).

- Es crea un subapartat específic al “Què us oferim”. L’internauta pot seguir l’itinerari 

per la Tarragona romana, medieval, modernista i la dels primers cristians fent un 

clic sobre els diferents punts d’interès ubicats al plànol.

- Dins l’apartat d’oci del “Què fer” s’afegeix la relació d’“espais d’oci” i de “turisme 

actiu”.

- Es renoven el bloc d’imatges superior amb animació de canvi, així com les fotos de 

la resta d’apartats del web.

• Creuers

A cadascú dels 11 creuers que han fet escala a la ciutat, s’instal·len unes oficines 

temporals de recepció, recolzades amb personal del Patronat i material turístic.

• 13a edició dels premis Tarragona Turisme 

Per primer any es canvia el format de lliurament de premis: Teatre Metropol amb 

posterior aperitiu. L’acte aglutina els representants del sector turístic, comercial i 

social de la ciutat.

• Productes i edició de material

El Patronat realitza diverses edicions del material gràfic de divulgació i altres 

productes en funció de les necessitats que es determinen al llarg de l’exercici, per 

ser distribuïdes en les promocions exteriors i a través de les oficines de turisme que 

disposa.

La novetat de marxandatge es la creació d’un MP4 (es pot llogar o comprar) que 

conté la ruta romana de la ciutat.

S’edita per primer cop un catàleg de productes en format paper i CD.

A les visites guiades per la ciutat (ruta romana, medieval i modernista) s’afegeix per 

primera vegada i durant la temporada d’estiu la ruta de les festes i tradicions. Un 
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total de 3.366 persones gaudeixen de les visites guiades ofertes pel Patronat (1.909 

persones de Catalunya, 1.224 de la resta de l’Estat i 233 estrangeres).

• Convenis

- URV: acollir estudiants de pràctiques.

- Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona: Conveni Còrner 2009: 

assistència a les fires nacionals i internacionals amb la fórmula còrner on participen 

els municipis de la Costa Daurada.

• Observatori del Turisme

La Fundació d’Estudis Turístics – Observatori Costa Daurada facilita els dos 

estudis del perfil del visitant duts a terme durant l’any (d’octubre a febrer i de 

març a setembre) així com les dades d’allotjament mensual. Cal destacar el bon 

comportament de Tarragona com a destinació turística.

• Participació en associacions nacionals i internacionals

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona és membre actiu de l’European Cities 

Marketing, associació d’oficines de turisme de ciutats europees. Es participa a l’ECM 

Spring Meeting (Dublin) i a l’ECM City Break (Goteborg).

A nivell nacional, segueix formant part de la Red Ciudades AVE i s’inicia la 

participació en la Xarxa de Ciutats Catalanes TAV: se signa el conveni de col·laboració 

entre les set ciutats membre i es presenta el nou fullet divulgatiu a Perpinyà.

Sota la gestió de Turisme Catalunya, el Patronat forma part del Club Cultura i del 

Club Gastronomia.

Un apartat destacat és la participació del Patronat Municipal de Turisme de 

Tarragona com a membre del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 

España (GCPHE). Treballa de manera directa en la comissió tècnica de turisme i 

s’encarrega de les accions a nivell de promoció turística que realitza el GCPHE tant 

a nivell nacional com internacional. De manera conjunta amb el GCPHE, es participa 

en una promoció especial a Madrid (aprofitant la fira del llibre) i en 4 workshops ens 

els quals prèviament es presenten de manera àmplia les 13 ciutats membres: Madrid; 

Amsterdam - Brussel·les; Ginebra - Zuric i Boston - Nova York.
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• Oficina de Turisme

Per primera vegada, el Patronat instal·la un punt d’informació interactiu 24 h amb 

xarxa d’emissió Bluetooth. El lloc escollit és l’estació d’autobusos.

ESTADÍSTIQUES GENERALS:

Consultes ateses des dels punts d’informació:
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Així mateix, pel que fa a l’atenció telefònica (3.112 trucades); pel que fa a l’atenció 

de correu turístic (786 cartes) i pel que a a l’atenció de correus electrònics (557 

correus).

• Transformació del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, preveient la seva transformació en 

empresa privada per l’any 2010, inicia viatges d’inspecció a municipis espanyols 

que han sofert el mateix procés i es mantenen reunions amb les taules sectorials.

n TARRAGONA CONVENTION BUREAU (TCB)

Per la seva part, l’Oficina de Congressos de la ciutat, anomenada Tarragona 

Convention Bureau (TCB), que forma part del Patronat Municipal de Turisme, ha 

realitzat els treballs següents:

Des de l’aprovació i publicació del Reglament de l’Oficina de Congressos de 

Tarragona, Tarragona Convention Bureau –TCB– al gener del 2000, s’han celebrat 

nou assemblees generals i dues assemblees generals extraordinàries. El nombre 

de socis a data de desembre de 2009 és de 78 i durant aquest any hi ha hagut el 

moviment següent:

ALTES: Restaurant Vil·la Alexander; Restaurant Tòful; Solucions comercials; WC Rent; 

Jungle Trek; L’Orangerie de Clos Barenys; Restaurant La Bocha; Restaurant Mos; 

Vermut Yzaguirre; Rentaplant; Catatour; Karya Goleta; Gran Palas Hotel i Restaurant 

d’Itàlia.

BAIXES: Vima Events; Hotel Eurotarraco; Ruzafa; Art&Pixel; Restaurant l’Anap; 

Restaurant Piscolabis i Restaurant d’Itàlia.

• Conveni i acords de col·laboració

·RENFE – Conveni de col·laboració, gràcies al qual s’obté una reducció del 30% 

sobre el preu de tarifa general vigent en els trens de: Alta Velocitat - Llarga 

Distancia, Alta Velocitat -Mitja Distancia, i Rodalies - Mitja Distancia per a tots els 

assistents i expositors d’esdeveniments organitzats a través del TCB.

·IBÈRIA – Conveni de col·laboració, gràcies al qual s’obtenen unes reduccions del 20 

i 25% sobre tarifa complerta.



MEMÒRIA 2009

ÀREA DE PROMOCIÓ I ESTRATÈGIES DE CIUTAT 
I PROJECCIÓ DE CIUTAT

CAPÍTOL I I I

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2009 243

CA
PÍ

TO
L 

II
I

TURISME

ACCIONS PROMOCIONALS

• Presentacions

  11 juny Presentació de Tarragona com a  Jornada organitzada pel TCB,

 destinació del turisme de reunions  amb la participació de 15

 a València. empreses associades.

  29 d’octubre Presentació de Tarragona com  Jornada organitzada pel TCB

 a destinació del turisme de reunions  amb la participació de 5

 a Saragossa empreses associades.

La presentació del mes de juny es va dur a terme a l’hotel Westin de València, 

i va estar adreçada a OPC, empreses organitzadores d’esdeveniments, AAVV 

especialitzades, etc.

El format de la presentació va ser de workshop i la convocatòria la va fer l’empresa 

Universo Selección, especialitzada en organització d’esdeveniments i l’assistència va 

ser de 90 empreses.

La presentació del mes d’octubre es va dur a terme a l’hotel Hiberus de Saragossa 

i la convocatòria adreçada al sector empresarial es va fer per l’empresa Escena 

Comunicación conjuntament amb la Confederació d’Empresaris de Saragossa.

Ha estat canviat el format de l’acte en workshop a presentació-dinar, amb l’objectiu 

de buscar alternatives més eficients. Han assistit 22 empresaris i també s’ha reduït el 

nombre d’empreses associades assistents, que a partir d’ara es farà de forma rotativa. 

Prèviament a l’organització de les presentacions de València i Saragossa es van 

realitzar visites de prospecció a ambdues ciutats.

• Assistència a fires i workshops

Durant l’any 2009 el TCB ha estat present directament en les fires que es detallen a 

continuació i també ha estat representat a les fires on ha assistit el Patronat Municipal 

de Turisme.
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DATA FIRA OBSERVACIONS

29 abril Jornada mercat Organitzat per Spain Convention Bureau amb

 alemany  col·laboració de Turespaña. Van participar

 Düsseldorf 14 Convention Bureaux d’arreu d’Espanya

  (28 contactes).

  

28/29  MITM Euromed  Vam assistir conjuntament amb Costa Daurada

setembre Oviedo Convention Bureau i també de forma conjunta

es va organitzar el pretour de la fira, amb una 

participació de 12 empreses.

17/19 Jornades Red Table Organitzades per Turisme de Catalunya i 

novembre  participat conjuntament amb Costa Daurada 

  CB – Munich, Frankfurt i Colònia.

18 novembre Workshop Organitzat per Port Aventura, amb motiu de la

 Port Aventura inauguració del Centre de Convencions.

26 novembre Workshop París Organitzat per Port Aventura. 

  Vam assistir conjuntament amb Costa Daurada 

CB i van participar Reus, Salou, Cambrils i 

Vila-Seca.

1 al 3 desembre EIBTM – Barcelona Participació conjunta amb Costa Daurada 

Convention Bureau i 5 empreses associades, 

a l’estand de Turisme de Catalunya. Es va 

organitzar el posttour de la fira, amb una 

participació de 14 empreses.

- Viatges de familiarització (fam-trips)

El TCB ha estat representat a tots els viatges de familiarització (fam-trips) i viatges 

de premsa (press-trips) gestionats directament pel Patronat Municipal de Turisme, 

reforçant la imatge de Tarragona com a destinació de congressos, convencions i 
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incentius.

- Col·laboració amb l’hotel f&g La Figuerola en el fam-trip d’empreses organitzat del 

23 al 25 d’octubre.

Així mateix, a partir del 2010 està previst organitzar directament des del TCB viatges 

de familiarització (fam-trips) atenent a les demandes dels nostres promotors. 

- Accions comercials

Amb l’objectiu de captar congressos per a Tarragona, des del Departament 

Comercial s’ha treballat amb altres mitjans promocionals a part dels citats fins ara:

-Visites

-Contactes telefònics 

-Via correu electrònic

Aquesta tasca ha estat possible a partir de la nostra base de dades més les fitxes de 

l’Spain Convention Bureau.

Com a resultat de les accions anteriors ha estat possible:

- La presentació de 10 candidatures amb el seu posterior seguiment.

- Enviada informació i canalitzats 70 contactes.

• Accions amb l’SPAIN CONVENTION BUREAU

- Assistència a Madrid, el 18 abril, amb motiu de la reunió amb SCB i Turespaña, per 

tal de comentar el Pla d’acció SCB 2009

- Assistència a l’Assemblea Anual del SCB a Sant Sebastià, el 12 de juny

- Intercanvi de fitxes dels congressos celebrats a les ciutats membres del SCB, dins de 

l’Assemblea General, vam rebre 54 fitxes, que posteriorment han estat utilitzades 

per a la captació de candidatures

- Dia 29 d’abril, jornada del mercat alemany a Düsseldorf

- Estudi estadístic del mercat de reunions

• Accions amb Turisme de Catalunya

- 17/19 novembre Red Table – 3 jornades a Munic, Frankfurt i Colònia, conjuntament 

amb Costa Daurada CB 

- 1/3 desembre participació a la fira EIBTM de Barcelona, conjuntament amb Costa 

Daurada CB
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• Accions amb Costa Daurada Convention Bureau

- 27/28 setembre fira MITM celebrada a Oviedo

- 26/27 setembre pretour fira MITM – 10 empreses professionals del mercat de 

reunions i 2 de premsa especialitzada

- 17/19 novembre Red Table – 3 jornades a Munic, Frankfurt i Colònia

- 26 novembre workshop a París, organitzar per Port Aventura

- 1/3 de desembre participació a la fira EIBTM a Barcelona 

- 4/6 de desembre posttour fira EIBTM – 14 empreses professionals del mercat de 

reunions

• Premsa

- Reportatge a la revista Professional Events.

- Reportatge a la revista MIS (Meetings Industry in Spain).

• Edició de material i comunicació

- Guia restaurants per a congressistes, 6.000 exemplars (sisena edició)

- Guia professional per a organitzadors, 400 exemplars (vuitena edició) 

- Pdf interactius de la Guia professional per a organitzadors (50)

- Pdf de la Guia professional per a organitzadors (150)

- Posada en marxa del nou web del TCB

- 3 ròl·lers promocionals

- Bosses promocionals del TCB

• Serveis oferts 

- Als congressos celebrats

DATA Pax ESDEVENIMENT OBSERVACIONS

23/24  150 XXI CONGRÉS SOCIETAT Visita guiada i

gener  CATALANOBALEAR DE CIRURGIA material turístic

  MAXIL·LOFACIAL I ORAL 

23/27  300 CONFERENCIA INT. SOBRE CONTROL Visita inspecció, visites

febrer Y GESTIÓN MATERIALES RADIOACTIVOS guiades, material turístic

   i gestions diverses
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2/3  150 II JORNADES NACIONALS Visites guiades i

març D’OLIVICULTURA material turístic

8/10 100 CONVENCIÓN TESORERIA GENERAL Visites guiades i

març  DE LA SEGURIDAD SOCIAL material turístic

11/13  250 X CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA Visites guiades,

març  DE CIRUGIA DE HOMBRO Y CODO material turístic i 

   gestions diverses

13/15  500 CONVENCIÓ SECURITAS Material turístic

març 

27 març 200 X JORNADA DE METGES RESIDENTS  Visita guiada i

  DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA material turístic

  DE CATALUNYA 

2/9  120 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE Visites guiades,

abril  ON LANGUAGE AND AUTOMATA  material turístic i altres

  THEORY AND APPLICATIONS gestions

16/17  100 FÒRUM D’ECONOMIES REGIONALS Visita d’inspecció, 

abril  visita guiada, material turístic i 

  gestions diverses

22/24  350 VII CONGRESO NACIONAL DERECHO Visites guiades i

abril  AMBIENTAL material turístic. Gestió

   descomptes RENFE

25/26  200 CONVENCIÓ AVASA (AAVV) Visita guiada, material

abril   turístic

6 /8  600  XXX CONGRESO NACIONAL DE Punt d’informació,

maig  ENFERMERÍA EN CARDIOLOGIA visites guiades, material

   turístic, visita inspecció 

   i gestions diverses

13/16 600 FEDERACIÓN INDUSTRIAS AFINES FIA-UGT

Maig  Visita guiada i material turístic
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17/20  20 CONVENCIÓ GRUP MENSHEN Visites guiades, material

maig   turístic i altres gestions

20/22 300 SYMPOSIUM INTERNACIONAL DE Visites guiades i

maig  FISIOLOGIA DIGESTIVA EN PORCS material turístic

21/23  300 XII CONGRÉS D’ARXIVÍSTICA DE  Visita guiada i

maig CATALUNYA material turístic

28/29  200 V CURSO NACIONAL DE Còctel de benvinguda,

maig NEURORADIOLOGIA visita guiada, material 

   turístic, reserva espais 

   emblemàtics

1/5  20 IX ENCUENTRO INTERNACIONAL Visita guiada i

juny  SOBRE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL material turístic

2/3 juny 25 CONVENCIÓ GRUPO ROCHE Visita guiada i altres 

   gestions

3/5  200  CONGRÉS INTERVENCIÓ DELS  Visita guiada, material

juny  BOMBERS DAVANT EL RISC QUÍMIC turístic, reserva espais 

   emblemàtics i altres 

   gestions

4 i 5 juny 120 IX COLOQUIO DE LA RED DE  Visita guiada i

juny  ANTROPOLOGÍA MÉDICA material turístic

7/11 100 APPLIED ALGEBRA, ALGEBRAIC  Visites guiades,

juny  ALGORITHMS, AND ERROR CORRECTING  material turístic i altres

  CODES (AAECC) gestions

11/13  650 20º CONGRESO NACIONAL DE  Visites guiades,

juny  LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  material turístic i altres

  TRANSFUSIÓN SANGUINEA Y  gestions

  TERAPIA CELULAR 

15/16  100 3a EDICIÓ CURS MANEIG DE LA SEPSIS Material turístic

juny   i altres gestions
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15/19  25 I INTERNATIONAL STAFF WEEK  Visita guiada, material

juny   turístic, reserva espai 

   emblemàtic i altres 

   gestions

16/17  700 48 HORAS CON TELEFÓNICA Material turístic i altres

juny   gestions

17/19  900 XIII CONGRESO NACIONAL DE LA Punt d’informació,

setembre  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIENCIA visites guiades, 

   material turístic, visites 

   d’inspecció, reserva 

   espai emblemàtic i 

   altres gestions

1/3  500 XI CONGRÉS NACIONAL DE Visites guiades, 

octubre  PSICOLOGÍA SOCIAL material turístic, gestió 

   descomptes RENFE

5/7  200 WORKSHOP ON OXIDE ELECTRONICS Visita guiada, material

octubre   turístic.

9/13  300 EUROPEAN COURSE OF DIAGNOSTIC Visites guiades,

octubre  AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY material turístic, 

   reserva espai emblemàtic

   i altres gestions.

15  250 GRUP CEPSA Visites guiades

octubre  

15/16 200 REUNIÓN PACIENTE PLURIPATOLÓGICO Visites guiades, 

octubre  material turístic i altres gestions

21/23  50 III REUNIÓN BIANUAL CONSORCIO Visites guiades, 

octubre  EUROPEO NUTRIMENTHE material turístic

23  80 TROBADA INTERNACIONAL OFICINES Visita guiada, material

octubre  DE TURISME turístic i altres gestions.
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29/30  250 XVI CONGRESO NACIONAL DE Còctel de benvinguda,

octubre  TRANSPORTE URBANO visites guiades,  material

   turístic, reserva espai 

   emblemàtic, visita 

   inspecció i altres gestions

29/30  120 II JORNADA INTERNACIONAL Visita guiada

octubre  DOLOR CRÒNIC PEDIÀTRIC 

6/8  150 GRUP EDICIONES MAYO Visites guiades i altres

novembre   gestions

15  40 TROBADA SOCIS TCB Visita guiada i dinar

desembre 

• Visites guiades 

Durant aquest any hem assessorat 8 visites d’inspecció, relacionades amb posteriors 

esdeveniments celebrats a Tarragona. Actualment continuem treballant amb algunes 

de les entitats visitants per possibilitar col·laboracions futures.

DATA Acció OBSERVACIONS

Gener Conferència Int. Control y gestión Visita espais emblemàtics

 materiales radioactivos 

Gener XVI Congreso Nacional de Transporte  Visita hotels i sales de

 Urbano banquets

Gener XXX Congreso Nacional de Enfermería  Visita espais emblemàtics

 en Cardiologia 

Abril Fòrum d’Economies Regionals Visita espais emblemàtics

Agost Routes Europe 2012 Visita espais emblemàtics i

  Palau de Congressos

Agost Periodista revista negocis holandesa  Visita espais emblemàtics i

 Grenzeloos Palau de Congressos

Setembre XIII Congreso Nacional SE de Neurociencia Visita Passeig Arqueològic (2)
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Abril/ Projecte organització fira Food Photo Visites a diferents espais

Desembre Festival de la ciutat (6)

• Accions de suport a candidatures

DATA Acció OBSERVACIONS

Juny VIII Congreso Nacional Cirugía  Suport a la candidatura

 Bucal 2010 presentada a Alacant

Octubre Congreso Nacional SE Investigación  Suport a la candidatura

 Metabolismo Óseo y Mineral 2012 presentada a Santander

Novembre VIII Congreso Nacional Cirugía Bucal 2010 Simpòsium a Madrid,

  suport per incentivar 

  assistència a Tarragona 

• Previsió de congressos 2010 

Esdeveniment Data Pax

- VI ENCUENTRO FRANCOESPAÑOL SOBRE 

  QUÍMICA Y FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO 17/19 març 200

- ETHICOM – ETICA CONFERENCE - URV 14/16 abril 100

- 5th EUROPEAN PV-HYBRID AND MINI-GRID 

  CONFERENCE 29/30 abril 200

- LASER EUROPE 2010 6/8 maig 800

- XII CONGRESO NACIONAL DE COMUNIDADES 

  DE REGANTES DE ESPAÑA 10/14 maig 400

- XXXVI CONGRESO NACIONAL DE LA SE 

  DE REUMATOLOGÍA 19/21 maig 600

- PURINES 2010 – Adenine Nucleosides and 

  Nucleotides in Biomedicine 30/02 maig/juny 800

- XXI JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

  DE MÉDICOS DE BALONCESTO. 23/26 juny 200

- 20th IPGSA CONFERENCE 28/02 juny/juliol 300

- XI REUNIÓN ESPAÑOLA DE CRIPTOLOGÍA 

  Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - RECSI 6/10 setembre 200

- CONAIF – CONFEDERACIÓN NACIONAL DE 

  AS. DE EMPRESAS DE FONTANERÍA 27 setembre 400

- VIII CONGRESO NACIONAL CIRUGÍA BUCAL 21/23 octubre 500
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El Departament de Béns i Domini Públic ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs 
següents:

• S’han donat d’alta a l’inventari de béns les finques següents:

- Finca núm. 1.674. Porció de terreny no edificable. Situació: finca 2 de la 
reparcel·lació voluntària. Superfície: 680 m2. Classificació: de domini i ús públic. 
Destinació: zona verda pública. 

- Finca núm. 1.675. Porció de terreny edificable, qualificació 14b. Finca 3 de la 
reparcel·lació voluntària. Situació: C. Artur Bladé i Desumvila. Superfície: 4.656 
m2. Classificació: patrimonial. Destinació: Clau b. Subzona de volumetria específica 
noves edificacions.

- Finca núm. 1.676. Porció de terreny no edificable. Finca 4 de la reparcel·lació 
voluntària. Situació: c. Artur Bladé i Desumvila. Superfície: 1.400 m2. Classificació: 
de domini i ús públic. Destinació: vialitat. 

- Finca núm. 1.677. Porció de terreny de forma irregular. Situació: Finca 6 de la 
reparcel·lació voluntària. Superfície: 783 m2. Classificació: de domini i ús públic. 
Destinació: zona verda.

- Finca núm. 1.678. Finca A urbana. Parcel·la poligonal. Situació: c. Guillem Oliver. 
Prové de la finca inicial registral núm. 89624. Superfície solar: 1.000,04 m2. 
Classificació: de propis. Destinació: Clau 14b. Subzona de volumetria específica 
noves edificacions.

- Finca núm. 1.679. Finca B urbana. Parcel·la poligonal, de superfície segons 
aixecament topogràfic de 1.070,34 m2. Situació: c. Guillem Oliver (prové de la 
finca inicial registral núm. 89624. Superfície: 1.070,34 m2. Classificació: de propis. 
Destinació: Clau 14b. Subzona de volumetria específica noves edificacions.

- Finca núm. 1.680. Finca C urbana. Parcel·la poligonal, de superfície segons 
aixecament topogràfic de 1.458,70 m2. Situació: c. Jaume Vidal i Alcover. Prové de 
la finca inicial 89624. Superfície: 1.458,70 m2. Classificació: de propis. Destinació: 
Clau 14b. Subzona de volumetria específica noves edificacions. 
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- Finca núm. 1.681. Finca D urbana. Parcel·la poligonal, de superfície segons 
aixecament topogràfic de 1.126,79 m2. Superfície: 1.276,79 m2. Classificació: de 
propis. Destinació: Clau 14b. Subzona de volumetria específica noves edificacions.

- Finca núm. 1.682. Descripció: porció de terreny de forma rectangular. Situació: 
av. Josep Pont i Gol. Superfície: 4.306 m2. Classificació: de domini i servei públic. 
Destinació: equipament.

- Finca núm. 1.683. Descripció: porció de terreny de forma poligonal. Situació: 
c. Mestres Capdevila, cantonada av. Josep Pont i Gol. superfície: 5.028 m2. 
Classificació: de domini i servei públic. Destinació: equipament públic.

- Finca núm. 1.684. Descripció: porció de terreny de forma irregular. Situació: c. 
Mestres Capdevila. Superficie: 2.583 m2. Classificació: de domini i ús públic. 
Destinació: verd públic.

-  Finca núm.1.672. Descripció: porció de terreny de forma rectangular. Situació: c. 
Riu Brugent, número 1 del Polígon Campclar. Superfície: 10.000 m2. Classificació: 
de domini i servei públic. Destinació: equipament esportiu.

-  Finca núm. 1.673. Descripció: Porció de terreny de forma trapezoïdal. Situació: 
c. Riu Siurana, cantonada amb el c. Riu Anoia del Polígon Campclar. Superfície: 
4.300 m2. Classificació: de domini i servei públic. Destinació: equipament.

- Finca núm. 1.658. Descripció: segregació pl. Prim, 6, c. Caputxins. Superfície: 
136,50 m2. Classificació: bé patrimonial. Destinació: finca on es van construir les 
oficines pel viver d’empreses.

- Finca núm. 1.685. Descripció: local comercial d’una sola estança, numero 2- 3 de la 
planta baixa. Situació: edifici situat al c. Doctor Mallafré, 7. Superfície construïda: 
187,14 m2. Superfície útil: 173 m2. Classificació: patrimonial. Destinació: local. 

- Finca núm. 1.686. Descripció: finca adjudicada núm. 6. Situació: zona P1. 
Superfície: 15.569,14 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: sistema 
de parcs i jardins. 
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- Finca núm. 1.687. Descripció: finca adjudicada núm. 7. Situació: zona P2. 
superfície: 1.646,36 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: sistema de 
parcs i jardins.

- Finca núm. 1.688. Descripció: finca adjudicada número 8. Situació: subpolígon 
PP9. Superfície: 8.607,75 m2. Classificació: de domini i servei públic. Destinació: 
equipament, com a zona destinada a cobrir les dotacions col·lectives corresponents 
al 5% de les finques aportades al subpolígon PP- 9.

- Finca núm. 1.689. Descripció: part de les finca adjudicada núm. 9 (V- 1). El vial 
1 s’inicia amb la via de servei de l’autovia Tarragona- Reus N- 420 que dóna a 
la xarxa viària prevista per el PERI en l’enllaç de penetració al sector PP- 9 sota la 
rasant que s’uneix a l’enllaç existent de Pryca sota l’autovia, en sentit nord- sud. 
Superfície: 764,29 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: Xarxa viària.

- Finca núm. 1.690. Part de la finca adjudicada núm. 9 (V- 2). Descripció: el vial 
2 forma part exterior del vial que creua el subpolígon PP- 9 direcció nord- sud. 
Superfície: 1.320,27 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: xarxa 
viària.

- Finca núm. 1.691. Part de la finca adjudicada núm. 9 (V- 3). Descripció: el vial 
3 comunica el vial d’accés al centre comercial Pryca que creua sota l’autovia de 
Tarragona a Reus N- 420 amb el vial que, en part sota rasant, creua el subpolígon 
PP- 9 en direcció nord- sud. Superfície: 891,82 m2. Classificació: de domini i ús 
públic. Destinació: xarxa viària.

- Finca núm.1.692. Part de la finca adjudicada núm. 9 (V- 4). Descripció: el vial 4 es 
troba situat en la delimitació sud- est del subpolígon PP- 9, la via de servei de la N- 
420 forma una intersecció amb la vialitat del PERI, paral·lela a l’autovia desviament 
de la N- 420. Superfície: 6.135,62 m2. Classificació: de domini i ús públic. 
Destinació: xarxa viària. 

- Finca núm. 1.693. Part de la finca adjudicada núm. 9 (vial sota rasant) Descripció: 
el tram sota rasant del vial nord- sud del PERI situat entre les finques adjudicades 
a les Sociedades Centros Comerciales Pryca, SA y Salena European Plywood, SA. 
Superfície: 2.550 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: xarxa viària
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- Finca núm. 2/2. Espai ubicat a la planta baixa de l’edifici situat entre els edificis 
6 i 7 de la pl. Prim i que prové de la finca situada a la plaça Prim número 7. 
Situació: pl. Prim, entre els edificis 6 i 7. Superfície: 6 m2. Classificació: de propis. 
Destinació: accés al local municipal ocupat per una associació. 

- Finca núm. 1658. Porció de terreny de 136,50 m2. Situació: plaça Prim, 6 – c. 
Caputxins. Superfície: 136,50 m2. Classificació: de propis. Destinació: finca on es 
van construir les oficines pel Viver d’Empreses. 

- Finca núm. 1658/2. S’ha efectuat la declaració d’obra nova Centre de Formació 
d’Empreses i Serveis (Viver d’Empreses). Situació: plaça Prim, 6, planta baixa, 
1a, 2a i 3a planta. Superfície solar: 136,50 m2. Superfície construïda: 684 m2. 
Classificació: de domini i servei públic. Destinació: equipament àmbit municipal 
administratiu on és el Centre de Formació d’Empreses i Serveis (Viver d’empreses).

- Finca 1694. Porció de terreny. Situació: Polígon Campclar. Actualment, c. Riu Sénia 
i vials perpendiculars. Superfície: 3.359,50 m2. Classificació: de domini i ús públic. 
Destinació: vialitat.

- Finca 1695. Porció de terreny. Situació: Polígon Campclar. C. Riu Siurana. 
Superfície: 1.199 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: zona verda.

-  Finca 1.641. Porció de terreny de forma rectangular. Situació: c. Riu Llobregat, 
10. Superfície: 2.963,875 m2. Classificació: de domini i servei públic. Destinació: 
sistema d’equipaments públics d’àmbit municipal (clau 7a1).

- Finca 1.642. Porció de terreny de forma rectangular. Situació: c. Riu Llobregat, 10. 
Superfície: 2.963,875 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: sistema 
d’espais lliures de parcs i jardins existents (clau 6a).

-  Finca 1.697. Finca resultant de l’agrupació de les finques 1686, 1566, 1688, 1688 
i 1574.

- Finca 1.655. Finca de forma sensiblement rectangular. Situació: PP9 i PERI 22. 
Superfície: 8.000 m2. Classificació: de domini i servei públic. Destinació: sistema 
d’equipaments públics d’àmbit municipal. Ús educatiu (clau 7a1E).
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- Finca 1.659. Finca de forma irregular. Situació: PP9 i PERI 22. Superfície: 13.746,7 
m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: sistema d’espais lliures de parcs 
i jardins (zona verda).

- Finca 1.698. Finca de formar rectangular. Situació: PP9 i PERI 22. Superfície: 
5.927,75 m2. Classificació: patrimonial. Destinació: zona d’ordenació volumètrica 
específica. Edificació en blocs oberts. Clau 14a2.

- Finca 1.660. Finca de forma trapezoïdal. Situació: PP9 i PERI 22. Superfície: 
2.473,95 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: sistema viari, àrees 
d’aparcament. Clau 5a.

- Finca 1.661. Finca de forma rectangular. Situació: PP9 i PERI 22. Superfície: 12.000 
m2. Classificació: de domini i servei públic. Destinació: sistema d’equipaments 
privats (Clau 7b1).

- Finca 1662. Finca de forma irregular. Situació: PP9 i PERI 22. Superfície: 9.640,49 
m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: sistema d’espais lliures de parcs 
i jardins (Clau 6a).

- Finca 1102/2. Porció de terreny sensiblement triangular. Situació: sector del PP3, 
cap de Salou. Superfície: 8.000 m2. Classificació: de domini i servei públic. 
Destinació: equipament públic existent d’àmbit municipal. Ús educatiu. Clau 7a1. 

- Finca 1.651. Local comercial núm. 3A. Situació: planta baixa de l’escala número 39 del 
c. Tortosa. Superfície: 41,50 m2. Classificació: de propis. Destinació: local comercial. 

- Finca 1.652. Local comercial núm. 3B. Situació: planta baixa de l’escala número 
41 del c. Tortosa. Superfície: 154,46 m2 (pati comunitari d’ús exclusiu de 8 m2). 
Classificació: de propis. Destinació: local comercial. 

- Finca 1.653. Local comercial núm. 4. Situació: planta baixa de l’escala número 41 
del c. Tortosa i en part a la planta baixa de l’escala número 43 del mateix carrer. 
Superfície: 195,85 m2 dels quals 131,80 m2 se situen a l’escala número 41 del 
c. Tortosa i en part a la planta baixa de l’escala número 43 del mateix carrer. 
Classificació: de propis. Destinació: local comercial. 
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- Finca 1.654. Porció de terreny de forma rectangular amb accés des del c. Joan 
Baptista Plana i confrontant amb terrenys del centre educatiu Cèsar August. 
Superfície: 1.262 m2. Classificació: de domini i servei públic. Destinació: sistema 
d’equipaments públics existents d’àmbit municipal. Ús educatiu. Llar d’infants. 
Clau 7a1. 

- Finca 1.701. Porció de terreny edificable 21 situat dins PP 21- c, illa R- 4. Situació: 
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 988 m2. Classificació: de propis. 
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.702. Porció de terreny edificable 22 situat dins PP- 21C, illa R- 4. Situació: 
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 955 m2. Classificació: de propis. 
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.703. Porció de terreny edificable 23 situat dins PP 21- c, illa R- 4. Situació: 
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 955 m2. Classificació: de propis. 
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.704. Porció de terreny edificable 24 situat dins PP- 21C, illa R- 4. Situació: 
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 955 m2. Classificació: de propis. 
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.705. Porció de terreny edificable 25 situat dins PP 21- C, illa R- 4. Situació: 
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 972 m2. Classificació: de propis. 
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.706. Porció de terreny edificable 26 situat dins PP- 21C, illa R- 4. Situació: 
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 960 m2. Classificació: de propis. 
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.707. Porció de terreny edificable 27 situat dins PP 21- C, illa R- 4. Situació: 
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 968 m2. Classificació: de propis. 
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
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- Finca 1.708. Porció de terreny edificable 34 situat dins PP- 21C, illa R- 5. Situació: 
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 903 m2. Classificació: de propis. 
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.709. Porció de terreny edificable 35 situat dins PP 21- c, illa R- 5. Situació: 
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 900 m2. Classificació: de propis. 
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.710. Porció de terreny edificable 36 situat dins PP- 21C, illa R- 5. Situació: 
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 905 m2. Classificació: de propis. 
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.711. Porció de terreny edificable 37 situat dins PP 21- C, illa R- 5. Situació: 
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 931 m2. Classificació: de propis. 
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.712. Porció de terreny edificable 38 situat dins PP 21- C, illa R- 5. Situació: 
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 904 m2. Classificació: de propis. 
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.713. Porció de terreny edificable 114 situat dins PP 21- C, illa R- 13. 
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 1.037 m2. Classificació: de 
propis. Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.714. Porció de terreny edificable 167 situat dins PP- 21C, illa R- 17. 
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 1021 m2. Classificació: de 
propis. Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.715. Porció de terreny edificable 168 situat dins PP 21- C, illa R- 17. 
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 911 m2. Classificació: de 
propis. Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.716. Porció de terreny edificable 169 situat dins PP 21- C, illa R- 17. 
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 910 m2. Classificació: de 
propis. Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
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- Finca 1.717. Porció de terreny edificable 170 situat dins PP 21- C, illa R- 17. 
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 911 m2. Classificació: de 
propis. Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.718. Porció de terreny edificable 171 situat dins PP 21- C, illa R- 17. 
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 910 m2. Classificació: de 
propis. Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

- Finca 1.719. Porció de terreny edificable 172 situat dins PP 21- C, illa R- 16. 
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 1.358 m2. Classificació: de 
domini i servei públic. Destinació: equipament.

- Finca 1.720. Porció de terreny edificable 173 situat dins PP 21- C, illa R- 17. 
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 25.450 m2. Classificació: de 
domini i servei públic. Destinació: zona verda. 

- Finca 1.721. Porció de terreny edificable 174 situat dins PP 21- C, illa R- 16. 
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 2.074 m2. Classificació: de 
domini i servei públic. Destinació: equipament.

- Finca 1.722. Porció de terreny edificable 144 situat dins PP 21- C, illa R- 12. 
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 450 m2. Classificació: de 
domini i servei públic. Destinació: zona verda. 

- Finca 1.723. Porció de terreny edificable 145 situat dins PP 21- C, illa R- 16. 
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 9.245 m2. Classificació: de 
domini i servei públic. Destinació: equipament.

•S’han donat de baixa a l’inventari de béns les finques següents:

- Finca núm. 1.516. Porció de terreny edificable amb 4.680 m2 de sostre d’usos 
predominantment residencials. Situació: Finca núm. 6 a l’illa 2, parcel·la 2 del Pla 
parcial 2 a Tarragona. Superfície: 1.276 m2. Classificació: Patrimonial.
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- Finca núm. 32. Situació: av. President Companys, 7 amb una línia de façana de 92 
m, 60 cm. Superfície: 4.820,40 m2. Destinació: habitatges de lloguer. Classificació: 
patrimonial. 

- Finca núm. 1.610. Situació: c. Artur Bladé i Desumvila (cr. B del PP2). Superfície: 
3.018,58 m2. Classificació: de domini i ús públic. 

-  Finca núm. 1.675. Descripció: porció de terreny edificable, qualificació 14b, finca 3 
de la reparcel·lació voluntària. Superfície solar: 4.656m2. Classificació: patrimonial. 

- Finca núm. 1.420. Descripció: zona verda de la zona de l’entorn de l’Hospital 
Joan XXIII també anomenada zona oest- Tarragona nucli principal. Situació: c. 
Arquebisbe J. Pont i Gol. Superfície: 2.583 m2. Classificació: de domini i ús públic.

- Finca núm. 1.421. Descripció: equipament de l’entorn de la zona de l’Hospital Joan 
XXIII també anomenada zona oest -  Tarragona nucli principal. Situació: al costat de 
la zona verda del c. Arquebisbe J. Pont i Gol. Superfície: 4.516 m2. Classificació: 
de domini i servei públic.

- Finca núm. 1.520. Descripció: porció de terreny edificable. Situació: finca núm. 36 
a l’illa en el PP 2 de la ciutat de Tarragona. Superfície: 4.818 m2. Classificació: de 
domini i ús públic.

-  Finca núm. 1.211. Descripció: porció de terreny de forma rectangular que limita 
pel nord amb el PP9 i pel sud amb zona verda del subpolígon. Situació: PP-  9. 
Superfície: 8.607,75 m2. Classificació: de domini públic. 

- Finca núm. 1.212. Finca zona verda P1. Porció de finca en forma de dos rectangles 
limitada per equipaments del subpolígon i del PP 9. Situació: PP 9. Superfície: 
9.632,25 m2. Classificació: de domini públic. 

-  Finca núm. 1.213. Finca zona verda P2. Porció de finca en forma de pernil 
situada al nord de l’autovia Tarragona- Reus. Situació: PP 9. Superfície: 965 m2. 
Classificació: de domini públic i ús públic. 
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- Finca núm. 1.214. Vialitat V1 (zona nord). Porció de vialitat situada a l’est de 
l’autovia de circumval·lació, forma part de la rotonda de distribució entre el 
subpolígon i el PP9. Situació: PP 9. Superfície: 947 m2. Classificació: de domini 
públic i ús públic. 

- Finca núm. 1.215. Vialitat V1 (zona sud). Porció de vialitat situada al sud del 
subpolígon enfront l’autovia Tarragona- Reus. Situació: PP9. Superfície: 3.547 m2. 
Classificació: de domini públic i ús públic. 

- Finca núm. 1.216. Vialitat V2. Porció de vialitat situada al límit del PERI, per la part 
nord de forma rectangular. Situació: PP 9. Superfície: 1.350 m2. Classificació: de 
domini públic i ús públic. 

- Finca núm. 1.217. Vialitat V3. Porció de vialitat de forma triangular situada al sud 
del PERI, enfront del vial d’accés al centre comercial. Situació: PP 9. Superfície: 770 
m2. Classificació: de domini públic i ús públic. 

- Finca núm. 1.218. Vialitat V4. Porció de vialitat de forma triangular situada al 
sud del PERI, enfront del vial de sortida del barri de la Floresta. Situació: PP 9. 
Superfície: 231 m2. Classificació: de domini públic i ús públic. 

- Finca núm. 1.219. Vialitat VBR. Porció de vialitat baix rasant (pas inferior) situada a 
l’est del PERI. Situació: PP 9. Superfície: 1.262 m2. Classificació: de domini públic i 
ús públic.

-  Finca núm. 1.686. Finca de forma irregular. Superfície: 15.569,14 M2. 
Classificació: De domini i ús públic. Destinació: Sistema d’espais lliures de parcs i 
jardins. 

-  Finca núm. 1566. Finca 3 del PP9. Superfície: 4.729 M2. Classificació: de domini i 
ús públic. Destinació: sistema d’espais lliures de parcs i jardins. 

- Finca núm. 1.688. Finca de forma rectangular. Superfície: 8.607,75 M2. 
Classificació: De domini i servei públic. Destinació: equipament. Motiu de baixa: es 
donen de baixa les finques afectades al sector 2 per posteriorment agrupar- les en 
una sola.
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-  Finca núm. 1.574. Finca 1 del Pla parcial 9. Superfície: 22.883 M2. Classificació: 
de domini i servei públic. Destinació: equipament. 

- Finca núm. 1.697. Finca de forma irregular. Superfície: 51.788,89 M2. Situada a 
subpolígon del PP 9.

- Quatre pisos de la Finca 201/2: Situació: c. Reial, 9, 1r. 2a, de 116 m2 finca 
registral 54931. C. Reial, 9, 1r. 3a, de 106,8 m2 finca registral 54933. C. Reial 
número, 9, 2n. 2a, de 129,48 m2 finca registral 54937. C. Reial, 9, 2n. 3a, de 
118,92 m2 finca registral 54939. Classificació: de propis. 

- Finca núm. 1.466. Bloc St. Tadeu Esc.B 5E 4A Sant Pere i Sant Pau. Descripció: 
habitatge compost de sala d’estar amb terrassa, 3 dormitoris, lavabo i cuina amb 
galeria i safareig. Superfície: 58,76 m2. 

- Finca núm. 1.600. Parcel·la sobrera de forma triangular. Situació: av. President 
Companys cantonada amb Domènech Guasé. Superfície: 41,84 m2. Classificació: 
de propis. Motiu de baixa: venda de la finca. 

-  Finca núm. 1.511. Porció de terreny edificable illa 3 en el PP2. Situació: illa 3 en el 
PP2. Superfície: 18900 m2. Classificació: bé patrimonial. 

- Donar de baixa de la Finca 1523. Finca núm. 40 a l’illa 2 en el Pla parcial 2. Dues 
porcions de 182 m2 cadascuna, que fan un total de 364 m2 i en conseqüència la 
finca relacionada a continuació veurà disminuïda la seva superfície en 364 m2. 
Superfície: 93.260 m2 -  364 m2 = 92.896 m2. Classificació: de domini i ús públic. 

• DIVERSOS
S’ha tramitat la rectificació de l’inventari general de l’any 2008:

- ALTES:
Epígraf de Béns Immobles per un import de 6.865.001,69 €
Epígraf de Vehicles per un import de 463.853,82 €
Epígraf Mobles Artístics, del número 2502 al 2505, per un import de 6.022,64 €
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- BAIXES:
Epígraf Béns Immobles per un import de 207.983,31 €
Epígraf Vehicles per un import de 28.565,22 €

- Aprovar l’inventari del Patronat Municipal d’Esports corresponent a l’any 2008 que, 
segons relació que figura a l’expedient, resulta un total de:

Aplicacions informàtiques:  ............................................................... 0 €
Instal·lacions tècniques:  ...................................................... 41.694,58 €
Maquinària:  ..................................................................... 38.335,48 €
Utillatge:  ............................................................................. 3.609,90 €
Mobiliari:  ......................................................................... 15.288,59 €
Equip d’oficina:  ................................................................... 4.050,99 €
Equips informàtics:  ............................................................ 10.715,04 €
Instal·lacions informàtiques:  ................................................. 1.752,76 €
Altres elements informàtics:  ...................................................... 379,17€
Elements de transport:  ......................................................... 9.231,75 €
Equipament esportiu:  ......................................................... 15.803,34 €
Estris:  ................................................................................. 6.143,20 €
TOTAL IMMOBILITZAT:  .................................................... 147.004,80 €

- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de tramitar entre d’altres la cessió gratuïta, del 
terreny situat al carrer Mercè Rodoreda, 17, per a la construcció d’un CEIP.

- Acceptar la cessió gratuïta efectuada per part de l’Empresa Municipal de 
Desenvolupament Econòmic de Tarragona, SA a l’Ajuntament de Tarragona d’un 
espai de 6 m2 situat a la plaça Prim, entre els edificis 6 i 7. Finca donada d’alta a 
l’inventari municipal de Béns amb el número 2/2.

• S’han efectuat les següents modificacions, rectificacions, etc.: 
- Finca núm. 2. Ubicació: plaça Prim – Caputxins, 1. S’han segregat 136,50 m2 que 

han passat a formar una finca independent. Superfície: 395,50 (532- 136,50 m2) 
Classificació: de propis. 

- Finca 1.102. S’han segregat 8.000 m2. Porció de terreny de forma irregular. 
Situació: av. Països Catalans, 47. Superfície: 76.053 m2 (84.053 m2 – 8.000 m2). 
Classificació: de domini i ús públic. Destinació: zona verda.
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- Finca 198. Terreny de forma irregular. Situat a la zona oest prop carrer Joan 
Batista Plana. S’han segregat 262 m2. Superfície: 14.552 m2 (15.814- 1.262m2). 
Classificació: de domini i ús públic. 

-  Rectificar l’error material sofert en els metres quadrats de la finca 1209 en el sentit 
que té 2.076,5 m2.

-  Modificar la classificació a bé de propis o patrimonial de la finca 1682 de 
l’inventari de béns situada a l’av. Arquebisbe Josep Pont i Gol.

- Modificar la classificació jurídica de la finca 1673, situada al c. Riu Siurana, per 
cedir- la al Centre Sanitari de Campclar.

 
• Cessions d’us:
- Acceptar la renúncia efectuada per part de l’Associació de Veïns del C. Merceria i 

voltants al local del carrer de les Moles, núm. 7. 

- Cedir l’ús a precari d’un local municipal situat a la Baixada Pescateria, 19, finca 
1644 de l’inventari de béns a l’Associació Gitana de Tarragona per a seu social i 
d’activitats de l’esmentada associació.

-  Rescindir la cessió l’ús del local situat al c. Tortosa 43- 45, finca 1531 de l’inventari 
de béns municipal, per incompliment de les obligacions de l’entitat cessionària.

-  Ha revertit a l’Ajuntament la totalitat de la finca situada a la plaça Imperial Tàrraco 
que s’havia cedit en ús.

• Reversió de finques:

- Acceptar la renúncia efectuada per part de SOLC, Societat Cooperativa Limitada, 
amb NIF 43033562, a la finca situada a l’àmbit del PP20, al c. Mercè Rodoreda, 
núm. 17.

- Acceptar la renúncia efectuada per part de Mare de Déu de la Llar, Associació per 
la Família, l’Educació, la Cultura i l’Habitatge a la finca de RC 1747817, situada a 
la Móra, entre els carrers de Conca de Berguedà i de Baix Empordà, que li havia 
cedit gratuïtament l’Ajuntament.
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• Cessions gratuïtes:
- Cessió gratuïta de la finca 643/2 de l’inventari de béns immobles de 3.724 

m2 situada al c. Menorca, núm. 26, del barri de la Granja classificada de bé 
patrimonial per a la construcció i posterior funcionament d’un Centre de Dia 
Residència per a Gent Gran.

- Cessió gratuïta de la finca 197 de l’inventari de béns immobles situada al costat 
de l’actual Comissaria de Policia de la pl. d’Orleans, núm. 6, per a la construcció 
i posterior funcionament de l’edifici per a l’ampliació de l’actual Comissaria de 
Policia.

- Cessió gratuïta d’una finca a la zona de Tarragona- 2, per a la construcció d’un 
Institut d’Educació Secundària.

• S’han donat d’alta a l’inventari de béns, dins l’epígraf de mobles artístics, els 
mobles amb les dades següents:
- Acceptar la donació i donar d’alta a l’inventari de béns dins l’epígraf de Mobles 

Artístics el fragment de relleu realitzat en pedra artificial amb armadures 
metàl·liques amb representació d’una escena clàssica. Número 2506 de l’inventari 
de béns municipal.

- Número 2507. Títol: “Monument a la Sardana”. És un bloc monolític de marbre en 
forma de columna truncada i una rotllana de joves ballant la sardana. Ubicada a la 
Rambla Nova, a prop del Balcó del Mediterrani.

• S’han donat d’alta a l’inventari de béns els mobles següents:
-  Donar d’alta a l’inventari de béns els mobles que van a partir del número 18.450 al 

19.215. 

-  Donar de baixa a l’inventari de béns la relació de mobles que figuren a l’expedient i 
que ascendeix a la quantitat de 87.595,11 €. 

• CANVIS DE CLASSIFICACIÓ
- Modificar l’ús de la finca 972 de l’inventari de béns situada al PP20 (llevant), 

afectada pel sector 4, en el sentit de que en lloc de la qualificació de sistema 
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d’equipament públic existent d’àmbit municipal Clau 7a1, Ús Social tingui la 
condició de sistema d’espais lliures de parcs i jardins existents (Clau 6a).

• Referent a propietats municipals i finques de lloguer s’han realitzat els tràmits 
següents:
- S’han tramitat les diferents factures i increments dels lloguers.

- S’han tramitat el pagaments dels imports de les despeses comunitàries per 
obres, arranjaments de les finques municipals que formen part de comunitats de 
propietaris.

• Adscripció de finques:

-  Adscriure l’Immoble “Centre Obert Mitja Lluna, carrer Caputxins, 1”, part de la finca 
núm. 2 de l’inventari, a l’Institut Municipal de Serveis Socials.

- Adscriure a l’Institut Municipal de Serveis Socials part de la finca número 1419, 
situada al c. Pierre de Coubertain, 16- 18, de l’Albada, local de l’edifici P5- B1, illa 
5 del PP7 de 235,46 m2 i l’ús compartit de la sala polivalent que té una superfície 
total de 90,79 m2 amb l’Associació de Veïns. 

• S’han matriculat i donat d’alta els vehicles següents:
-  Vehicle ambulància Fiat model Ducato G.V. 140 2,8 TD, matrícula T- 5962- BF amb 

destinació al Departament de Protecció Civil.

- Vehicle ambulància Fiat model Ducato G.V. 140 2,8 TD, matrícula T- 4654- BF amb 
destinació al Departament de Protecció Civil.

- Vehicle Renault Laguna Expression 2.0 DCI/150 CV, matrícula 4990 BMW i amb 
destinació a la Conselleria de Mobilitat i Seguretat Ciutadana.

- Vehicle Audi A6 3,0 TDI, amb matrícula 9972- GGW amb destinació a Alcaldia.

- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121, matrícula 3844 GLL, amb 
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana. 
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- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121, matrícula 3837 GLL, amb 
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana. 

- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121, matrícula 3826 GLL, amb 
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana. 

- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3791 GLL, amb 
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana. 

- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3801 GLL, amb 
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana. 

- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3788 GLL, amb 
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana. 

- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3778 GLL, amb 
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana. 

- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3767 GLL, amb 
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana. 

- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3775 GLL, amb 
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana. 

- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3759 GLL, amb 
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana. 

- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3763 GLL, amb 
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana. 

- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3848 GLL, amb 
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana. 

- Vehicle Skoda Octavia Break 1,9 TDI, matrícula 3778 GNY, amb destinació a la 
Guàrdia Urbana.
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-  Vehicle Peugeot 207 5p confort 1, matrícula 8828 GPZ amb destinació a la 
Guàrdia Urbana .

-  Vehicle Peugeot 207 5p confort 1, matrícula 8859 GPZ, amb destinació a la 
Guàrdia Urbana .

-  Vehicle Peugeot 207 5p confort 1, matrícula 8873 GPZ, amb destinació a la 
Guàrdia Urbana.

- Vehicle Peugeot Expert Teppe Combi 9, matrícula 9737 GRJ, amb destinació a la 
Guàrdia Urbana.

- Vehicle Seat Altea XL Family 1,9 TDI, matrícula 8681 GRK, amb destinació a la 
Guàrdia Urbana.

- Vehicle Seat Altea, matrícula 8788 GRK, amb destinació a la Guàrdia Urbana.

- Vehicle Seat Altea, matrícula 8859 GRK, amb destinació a la Guàrdia Urbana.

- Vehicle Seat Altea, matrícula 8920 GRK, amb destinació a la Guàrdia Urbana.

- Vehicle Nissan Qashqai, matrícula 7862 GRW, amb destinació a la Guàrdia 
Urbana.

• S’han donat de baixa els vehicles següents:
- Vehicle furgoneta Ford Trànsit matrícula T- 4643- AJ adscrit als serveis del Patronat 

Municipal d’Esports..

-  Vehicle marca Wolkswagen model Passat matrícula 4990 BMW adscrit als serveis 
de l’Alcaldia.

-  Vehicle marca Ford Trànsit matrícula T- 4238- BF adscrit als serveis de l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil..

-  Vehicle motocicleta marca Vespa matrícula T- 6067- Z adscrit als serveis de la 
Brigada Municipal.
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- Vehicle motocicleta marca Vespa matrícula T- 6068- Z adscrit als serveis de la 
Brigada Municipal.

-  Vehicle motocicleta marca Vespa matrícula T- 6072- Z adscrit als serveis de la 
Brigada Municipal.

- Vehicle motocicleta marca Vespa matrícula T- 6075- Z adscrit als serveis de la 
Brigada Municipal.

• Rectificació d’errors materials (vehicles):
Rectificar l’error material sofert en l’import de la valoració del vehicle matrícula 9972 
GGW de manera que on diu 68.784,86 euros ha de dir 64.784,86 euros.

Rectificar l’error material sofert en l’import dels vehicles matricules 2367 FTD i 2394 
FTD amb els números d’Inventari 292 i 293 respectivament de manera que, on diu 
120.534,38 euros ha de dir 60.267,19 euros.

• Canvi d’adscripció:
- El vehicle màquina de neteja platges marca Hilovisa matrícula T- 49328- VE que 

estava adscrit als serveis de la Brigada, ha passat, des del 18 de maig de 2009 al 
serveis de Fomento de Construcciones y Contratas, SA,

- El vehicle Renault Kangoo matrícula 5387 DZL que estava adscrit als Serveis Tècnics 
Municipals d’Arquitectura, ha passat des del dia 28 de desembre de 2009 als 
serveis de la Secció d’Enginyeria Industrial.

• Danys a béns municipals:
- El total de denuncies rebudes per danys a béns municipals és de 56 de les quals han 

estat ingressades per via amistosa 12 la quantitat total té un import de 4.825,22 
euros. Les reclamacions de danys a béns municipals s’efectuen a través del 
mediador d’assegurances Aon Gil y Carvajal. 

-  S’han tramitat les inclusions i exclusions de vehicle de la flota municipal assegurada 
per la companyia Fiatc a través del mediador Aon Gil y Carvajal.
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• Reclamacions per responsabilitat patrimonial:
El total de reclamacions de responsabilitat patrimonial rebudes l’any 2009 és 
de 196. De les quals: 35 han estat desestimades; en 9 s’ha tingut per desistit al 
reclamant; 2 han estat no admeses a tràmit; 2 han estat arxivades per desistiment 
dels reclamants; cap ha estat estimada i 148 estan actualment en tràmit.

En quant a reclamacions d’altres anys anteriors al 2009: 48 han estat desestimades; 
15 han estat estimades; en 3 s’ha tingut per desistit al reclamant; 2 han estat no 
admeses a tràmit; 22 han estat arxivades per incompareixença, desistiment o 
renúncia dels reclamants o bé per sentència desestimatòria dels Jutjats Contenciosos 
Administratius; i en 6 s’ha exercit l’acció de repetició contra el concessionari/
adjudicatari

Per la seva part del Departament de Domini Públic ha realitzat, durant l’any 2009 
els treballs següents:

S’han registrat al Departament de Domini Públic 1.155 documents d’entrada.
S’han tramitat 915 expedients referents als conceptes següents:
- Autoritzacions per la venda de flors i castanyes amb motiu de la festivitat de Tots 

Sants, així com la Fira del llibre i roses per la festivitat de Sant Jordi, palmes, 
palmons, atraccions de fira i circs.

- Instal·lació i col·locació de cartells, banderoles, pancartes, estands, taules de 
propaganda, així com celebració de proves esportives, cavalcades de Reis, 
carnaval, revetlles, processons de Setmana Santa, festes patronals i infantils.

- Instal·lació provisional de taules i cadires davant de l’establiment de bar amb motiu 
de festes patronals, xurreries i autoritzacions de diversitat d’instal·lacions així com 
desfilades de publicitat d’establiments i activitats temporals a la via pública.

- Instal·lació de taules, cadires i veles a la via pública i pròrrogues de les 
autoritzacions.

-  S’ha tramitat l’expedient d’autorització de les instal·lacions de temporada de 
platges.
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La Brigada Municipal ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs següents:

• REDACCIÓ I CONTROL DE PROJECTES 
· Projectes d’Urbanització. Complementari o bàsic de zones verdes i verd viari
-  Redacció de projectes d’iniciativa municipal i direcció de les obres d’execució.
- Participació en procés de contractació de projectes, valoració de les ofertes 

presentades, presentació d’informes tècnics valoratius, assistència als actes 
d’obertura de pliques i meses d’adjudicació.

-  Informe de projectes d’iniciativa privada i supervisió de les obres d’execució.
-  Informes d’expedients de llicències d’obres.
-  Urbanisme: 

- Informes amb relació a plans parcials, unitats d’actuació, PERI i execució 
d’urbanitzacions i recepcions.

- Col·laboració amb l’Oficina del Pla General. Redacció del Pla Director d’Espais 
Verds Urbans.

• Projectes de nova creació i remodelacions d’espais lliures, verd viari i zones 
verdes
-  Redacció de projectes d’iniciativa municipal i direcció de les obres d’execució.
- Participació en procés de contractació de projectes, valoració de les ofertes 

presentades, presentació d’informes tècnics valoratius, assistència als actes 
d’obertura de pliques i meses d’adjudicació.

-  Informe de projectes d’iniciativa privada i supervisió de les obres d’execució.

• Altres tipus de projectes
-   Col·laboració en projectes del Pla integral Campclar i del Pla integral de la Part Alta 

amb motiu de la Llei de Barris.
-  Participació al grup de treball del projecte Anella Verda que neix amb l’objectiu 

de preservar i assegurar pel futur un espai verd protegit a la zona perimetral de la 
ciutat de Tarragona.

-  Participació en la Comissió Tècnica -  Agenda 21 per elaborar- la a la ciutat de 
Tarragona i com a instrument intern de seguiment i validació tècnica dels documents 
que es generin.

-   Participació en tribunals per a la selecció de personal, tant de promoció interna com 
de convocatòries obertes.

-   Actualització del Catàleg d’arbres monumentals, notables i singulars de Tarragona.
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-  Redacció del reglament d’utilització del horts urbans.
-  Redacció del Pla director dels espais verds urbans.
-   Valoració de béns i patrimoni municipal per reclamar danys en casos d’accident o 

per dipositar fiança per respondre de possibles afectacions per motiu d’obres alienes 
a l’Ajuntament.

-  Coordinació plans d’ocupació de jardineria en col·laboració amb el SMO i PICC: 
selecció de participants, tutela dels treballs... Al 2009 es va treballar al Viver 
Municipal.

• MANTENIMENTS
- Redacció del plec de condicions tècniques que han de seguir les empreses que 

realitzin el manteniment de zones verdes.
- Col·laboració en la redacció dels plecs de clàusules administratives en els aspectes 

més tècnics com ara els criteris objectius de valoració.
- Participació en el procés de contractació dels manteniments, valoració de les 

ofertes presentades, presentació d’informes tècnics valoratius, assistència als actes 
d’obertura de pliques i meses d’adjudicació.

- Confecció d’estats actuals de diferents tipus de patrimoni.
- Confecció i actualització de l’inventari de parcs, jardins i elements vegetals viaris.
- Coordinació i supervisió dels treballs d’obra civil realitzats per empreses.
- Coordinació i supervisió dels treballs de manteniment de les zones verdes realitzats 

per empreses:
- Manteniment de les zones verdes de la zona Centre (1.014.497,58 €)
- Manteniment de les zones verdes de la zona Ponent. (1.103.252,27 €)
- Manteniment de les zones verdes de la zona Llevant ( 653.766,88 €)
- Manteniment de les zones verdes de la zona Nord (1.081.852,20€)
- Manteniment de la jardineria de l’edifici de la Tabacalera (13.172,80€)
- Manteniment de la jardineria de la zona del Parc Francolí (PP2). Contracte 
d’obres d’aquest pla parcial.

• DELINEACIÓ I DISSENY
-  Confecció de tots els plànols dels projectes i avantprojectes redactats.
-  Preparació dels estats actuals dels àmbits dels projectes.
-  Petits aixecaments topogràfics i replanteig.
-  Comprovació topogràfica de la realitat física d’un espai o element
-  Dissenys de plafons informatius per a Parcs i Jardins (tipus clúnia).
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-  Disseny de cartells d’obra i informatius de caràcter temporal.
- Maquetació i disseny de portades i interiors de projectes, memòries valorades i altres 

estudis.
-   Maquetació i disseny de fitxes, formularis per emplenar els encarregats de jardineria 

i dossiers.
-  Elaboració del suport informàtic per a presentacions de projectes.
-  Reportatges fotogràfics per al seguiment d’obres i incidències.

• ADMINISTRACIÓ I REGISTRE
- Treballs d’administració i comunicació interna i externa (informes, telèfon, fax i 

correu).
- Registre d’entrada i sortida i control d’arxiu.
- Control de factures.
- Redacció i tramesa d’informes i altres oficis als diferents departament administratius 

i tècnics de l’Ajuntament, el volum principal es pot agrupar en els següents 
tractaments amb un total de 517 escrits:

- Urbanisme: informes en relació a plans parcials, unitats d’actuació, PERI i execució 
d’urbanitzacions i recepcions.

- Béns: valoració de danys a béns municipals causats per accidents de trànsit o 
vandalisme, i informes de reclamacions de danys a tercers.

- Contractació: valoració d’ofertes per a la proposta d’adjudicació de projectes; 
elaboració de les certificacions mensuals dels contractes de manteniment i d’obres; 
informes de devolució de fiances; informes de situacions d’emergència; actes de 
comprovació del replanteig i de recepció d’obres, i altres de comptadors d’aigua.

- Compres: sol·licitud de comptadors d’aigua, mobiliari i materials per a parcs i jardins.

- Llicències d’obres: lnformes de devolució de fiances i valoració de dipòsit de fiança 
per a arranjament de façanes, referent a zones verdes, mobiliari, etc.

- Enginyeria de camins: legalitzacions d’obres diverses i devolucions de fiances.

• Projectes executats durant l’any 2009
-   Projecte de regulació de corrents superficials d’aigües pluvials i millores d’obra civil 

al parc Saavedra (FEIL) .................................................................... 85.500,28 € 
-  Remodelació del jardí del c/ Riu Foix del barri del Pilar (FEIL) ............ 48.720,06 €
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- Projecte de delimitació de superfícies de gespa i paviment granular i millora de 
plantacions als jardins de la plaça Imperial Tàrraco (FEIL) .................. 70.623,98 €

-  Ordenació d’espais i usos del parc del Riu Glorieta (FEIL) .................. 67.719,17 €
- Projecte de modernització dels sistemes de reg i adaptació de la vegetació dels 

jardins històrics del parc de la Reconciliació (FEIL) ..............................73.902,29 €
-  Projecte de revegetació de talussos del vial W. J. Bryant des del passeig d’Espanya 

fins al Bingo (FEIL) ............................................................................76.687,08 €
-  Projecte de remodelació de l’espai públic del c. Mas de l’Orovio al barri de Parc 

Riuclar (FEIL) ..................................................................................124.969,77 €
-  Projecte de remodelació de la franja perimetral del parc de Bonavista (FEIL) ...........  

 .......................................................................................................54.999,76 €
-  Recuperació de barraca i marge de pedra seca a la ZV d’Entrepins (FEIL) .....57.776,90 €
-  Readaptació de la ZV del c/ Caputxins (FEIL) .................................... 29.573,80 €
-  Remodelació del parc Félix Rodríguez de La Fuente al barri de la Granja (FEIL) ...  

 .......................................................................................................51.726,57 €
-  Implantació de capa arbustiva a la plaça del Carros (FEIL) ................. 45.583,79 €
-  Ordenació de l’espai viari enjardinat al bloc Gessamí (FEIL) ............. 26.929, 61 €
- Subministrament d’àrids per a la correcció de reguers en paviment granular a la 

llera del riu Francolí, parc de la Quinta de Sant Rafael i altres espais verds (FEIL) .... 
 .......................................................................................................57.980,11 €

- Projecte de remodelació de la zona verd exterior de la piscina municipal de la Part 
Baixa – Serrallo (FEIL) .......................................................................57.800,61 €

-   Renovació de l’arbrat viari envellit i treballs d’adaptació de la vorera del c/ Gomera 
(FEIL) ...............................................................................................50.728,64 €

-  Reordenació d’espais i usos de la plaça de la Piconadora (FEIL) ......... 94.849,21 €
-  Projecte de millora dels parterres dels carrers del Nou Centre de Torreforta (FEIL) ....  

 .......................................................................................................26.949,53 €
-   Renovació de plantacions i instal·lació del sistema de reg a les jardineres del c/ Riu 

Montsant (FEIL) .................................................................................16.234,14 €
- Projecte de mobilitat i eliminació de barreres arquitectòniques a la Part Baixa i 

Serrallo (FEIL) ...................................................................................39.719,47 €
-   Projecte de mobilitat i eliminació de barreres arquitectòniques al barri de Sant Pere i 

Sant Pau (FEIL) .................................................................................35.591,47 €
-  Projecte de mobilitat i eliminació de barreres arquitectòniques a la platja de 

l’Arrabassada (FEIL) .........................................................................34.645,80 €
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- Projecte de mobilitat i eliminació de barreres arquitectòniques als carrers de 
l’urbanització de la Móra (FEIL) .........................................................37.536,05 €

-  Millores passeig Arqueològic ............................................................25.563,76 €
-  ZV c. Icart Leonila ..............................................................................4.487,69 €
-  Guarniments Nadal pl. de la Font ...................................................... 4.564,36 €
-  Escut Balcó Mediterrani ..................................................................... 4.564,36 €
-  Dia de l’Arbre ................................................................................ 19.370.33 €
-  Millores Llevant ................................................................................ 29.974,97€
-  Millores Nord ................................................................................. 29.989,73 €
-  Millores Centre ............................................................................... 29.886,60 €
-  Millores Ponent ............................................................................... 29.686,50 €
-  ZV c. Riu Algars (en col·laboració amb el PICC) ...............................100.297,42 €
-  Arbres Nadal als comerços (en col·laboració amb el PICC i PIPA) ........ 4.564,36 €
-  Col·locació de jardineres a la plaça Pallol ....................................... 31. 977,72 €
-  MVZ Jardins Tabacalera (en col·laboració amb l’Àrea de Patrimoni) ...13.172,80 €
-  Jardins Llar d’infants el Ninot 
  (en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament) ............................ 773,43 €
-  ZV c. Garrotxa 

• PROJECTES D’INTERVENCIONS EXTRAORDINÀRIES DURANT L’ANY 2009
-  Neteja Balcó Mediterrani ................................................................. 30.142,60 €
-  Emergència desguàs WC parc Saavedra ............................................ 7.702,63 €
-  Emergència ventades gener 2009 .................................................... 31.095,93 €
-  Fuites aigua Rambla Nova ............................................. 1.786,40 € + 2607,68 €
-  Pèrgola parc Miracle ....................................................................... 50.255,43 €

• PROJECTES EN EXECUCIÓ DURANT L’ANY 2009
-  ZV c. Riu Siurana, zona pistes esportives (en col·laboració amb el PICC) .............   
........................................................................................................135.154,15 €
-  Projecte de la tanca modernista del parc de la Ciutat  ...................... 237.873,81 €
-  Pistes esportives Albada (en col·laboració amb el Patronat d’Esports) ...57.457,08 €
-  Vàlvules escullera parc Francolí ....................................................... 34.728,79 €
-  Subministrament de jardineria a l’Escola Taller. Projecte Pont del Diable ... 18.199,32 €
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• PROJECTES APROVATS PENDENTS DE CONTRACTAR 2009
-  Projecte executiu de la riera de Riu Clar (projectes d’horts urbans) .....300.261,75 €
-  Redacció projecte enllumenat energia solar recinte dels horts ........... 100.000,00 €
-  Projecte executiu del parc de Sant Pere i Sant Pau ........................... 518.582,02 €
-  Projecte executiu de la recuperació del Pont del Diable .................... 214.886,57 €
-  Projecte de remodelació del parc de la Ciutat (Quinta de Sant Rafael) .... 500.000,00 €
-  Projecte de remodelació de l’edifici de la Quinta de Sant Rafael ........500.000,00 €
-  Enjardinament rotonda Sant Salvador N- 240 .................................. 30.030,08 €
-  Enjardinament rotonda Sant Ramon N- 240 ..................................... 30.016,16 €
-  Enjardinament rotonda T- 11 ........................................................... 43.431,55 €
-  Estructura floral plaça Imperial Tàrraco............................................... 6.194,67 €
-  Reposició arbrat i subministrament fonts zona Nord .......................... 29.949,23 €
-  Subministrament fonts zona Ponent .................................................. 29.764,67 €
-  Subministrament fonts zona Centre ................................................... 29.764,67 €
-  Reposició arbrat zona Ponent  ......................................................... 29.884,99 €
-  Reposició arbrat zona Centre ........................................................... 29.914,98 €
-  Reposició arbrat zona Llevant .......................................................... 29.980,06 €
-  Escossells c/ Eivissa .......................................................................... 9.619,30 €
-  Escossells c/ Cañellas ........................................................................ 4.232,49 €
-  ZV Vicent Andrés Estelles ................................................................. 18.675,95 €
-  ZV Riu Ter (en col·laboració amb el PICC) ....................................... 231.986,16 €

• PROJECTES REDACTATS 2009
-  Projecte pantalla acústica T- 11 ........................................................ 98.898,12 €
-  Projecte d’enjardinament de l’església de Bonavista ......................... 100.815,24 €
-  Projecte ZV Riu Fluvià ...................................................................... 66.802,56 €
-  Projecte enjardinament de l’edifici de la Torre Forta......................... 199.738,60 €
- Projecte de reordenació dels exteriors del recinte municipal enjardinat 
   al costat de la Llar de Jubilats d’Icomar ............................................101.082,09 €
-  Projecte de creació de les jardineres del c. Armanyà ......................... 99.991,59 €
-  Projecte de millora de talussos de l’av. Vidal i Barraquer ................. 227.051,50 €
-  Projecte de remodelació dels exteriors de la muralla al passeig Torroja . 77.058,09 €
-  Projecte de millora de la jardineria del c. Salvador Espriu ................ 169.715,97 €
-  Projecte remodelació ZV Pit- Roig ................................................... 116.720,72 €
-  Projecte condicionament ZV Roig i Bergadà .................................... 127.447,99 €
-  Projecte millora parterres Rambla la Floresta ..................................... 79.216,93 €
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El Departament de Disciplina Urbanística ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs 
següents:
- Expedients en tràmit a l’inici 09  .....................................................................186
- Expedients rebuts al Departament 08  ...........................................................1.328
- Expedients iniciats durant 08  .........................................................................974
- Expedients en tràmit durant 08 ....................................................................1.160
- Expedients resolts durant 08  ..........................................................................835

• Situació actual dels expedients 
·Pendents d’incoació  ........................................................................................354
·Pendents proposta de resolució  .........................................................................71
·Pendents decret d’Alcaldia resolució  ..................................................................82

• Actuacions dutes a terme en els expedients
 Resolució instructor  ........................................................................................146
 Decrets incoació redactats  .............................................................................974
 Plecs de càrrecs redactats  ..............................................................................306
 Propostes de resolució redactades  ..................................................................142 
 Decrets resolució redactats  .............................................................................690
 Informes- proposta redactats  .......................................................................1.664 
 Informes STM  ................................................................................................. 74 
 Notificacions expedients a particulars  ..........................................................2.258 
 Escrits a d’altres departaments  .......................................................................166

 Resultats
Percebut per sancions exercici 09  ......................................................34.545,62 €
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Els serveis tècnics d’Enginyeria de Camins han realitzat, durant l’any 2009, els treballs 
següents:

•Informes
- Informes llicències d’obres .......................................................................... 1.023
- Informes obres municipals  ............................................................................. 286
- Informes urbanisme ........................................................................................103
- Informes béns  .................................................................................................30
- Informes serveis públics transports  ....................................................................33 
- Informes serveis públics aigües  .......................................................................... 3
- Informes obertura d’establiments .......................................................................56
- Trànsit  ............................................................................................................61
- Informes diversos: secretaria, vicesecretaria, salut pública- 
 m. ambient, plusvàlua, diversos, personal, assessoria jurídica,
 compres, ensenyament, alcaldia .......................................................................226
 
Total .............................................................................................................1.821  
- Atenció i informació tècnica al públic en consultes diverses

• Actuacions i propostes diverses 2009
- Pavimentació i Serveis del c. de la Unió (maig 2009)
- Voreres de la plaça Imperial Tàrraco (febrer 2009)
- Ubicació de pilons a l’edifici Miramar I a Sant Pere i Sant Pau (març 2009)
- Construcció de gual de minusvàlids davant del núm. 1 del c. Alfred Opisso 

cantonada c. Escultor Verderol (gener 2009)
- Fases execució de l’obra PERI- Tabacalera (agost 2009)
- Trams objecte de transferència de titularitat dins del terme municipal de Tarragona 

(abril 2009)
- Zona d’exclusió del c. Vint de Bonavista (febrer 2009)
- Estat actual de passos de vianants al c. Smith entre els números 2 i 26 (gener 2009)
- Senyalització confluència c. Governador González – Passatge Cobos (juny 2009)
- Prohibit estacionar escales bloc Filipines i bloc Cuba (abril 2009)
- Estudi hidrològic de conques del PP40
- Superfície c. Robert Gerhard i Frederic Mompou (nou 2009)
- Proposta carril d’accés al PP13 per N- 340 (maig 2009)
- Expropiacions T- 11 torre elèctrica c. J (abril 2009)
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- Serveis existents xarxes de clavegueram i aigua parcel·les 12 i 30 del PP9 (nov. 2009)
- Estudi previ de pavimentació i serveis dels c. Pau del Protectorat, General Contreras i 

Orosi (juliol 2009)
- Col·lector a reposar a la rotonda del cementiri (juliol 2009)
- Estudi desguàs A- 7 al c. Joan Fuster possible traça de la conducció (maig 2009)
- Actualització plànol de planta general de pavimentació de tota Tarragona (setembre 

2009)

• Llistat de projectes, memòries valorades any 2009
- N1173- 2 Moviment de terres de les parcel·les del PP9 ...................3.840.484,21 €
- N1182 Construcció de mur de contenció al núm. 125 
  de la Via Augusta .............................................................................83.050,23 € 
- N1183 Pavimentació i Serveis del c. Pau del Protectorat i c. Gral.
  Contreras tram entre General Moragas i Orosi  .................................829.512,53 €
- N1186 Pavimentació i serveis del c. Apodaca ..................................653.431,77 €
- N1189 Pavimentació de l’accés i dotació de serveis del solar 
 d’Incasòl al PP9 i la Floresta ..............................................................286.370,52 € 
- N1193 Pavimentació zones davant del poliesportiu Sant Pere i Sant Pau ..29.714,19 €

Total ............................................................................................. 5.722.563,45 €

• Pressupostos any 2009
- Valoració del traspàs de carreteres de titularitat del Ministeri de Foment  .................  
...................................................................................................56.350.000,00 €

Total pressupostos any 2009  ........................................................56.350.000,00 €

• Direccions d’obres any 2009
- Projecte de regulació semafòrica del pas de vianants del pont de Santa Tecla  .........  

 .......................................................................................................30.529,54 €
- Projecte de regulació semafòrica d’un pas de vianants a l’av.
  Països Catalans confluència amb el c. Joan Serra Vilaró  .....................39.402,19 €
- Projecte de regulació semafòrica d’un pas de vianants a l’av. 
  Països Catalans a l’alçada del núm. 32-  .......................................43 35.950,43 €
- Manteniment, conservació, actualització i reparació de les
  instal·lacions semafòriques  ...............................................................298.598,96€
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- Execució dels treballs de reparació dels desperfectes de
  l’estructura del pont existent al PK 3/400 de la via ferrocarril  ............189.630,88 €
- Reforç i condicionament del ferm de diferents carrers del nucli urbà
  i barris de Tarragona  ..................................................................1.082.098,10 €
- Pavimentació parcial del c. Mas d’en Potau  .......................................45.509,72 €
- Pròrroga del contracte de manteniment, conservació, actualització i
- Reparació de les instal·lacions semafòriques  ....................................108.863,38 €
- Remodelació dels voltants de l’IES Sant Pere i Sant Pau  .....................102.871,99 €

Obres EMATSA
- Col·locació canonades de PE de sanejament la Rambla Nova  .............23.277,11 €
- Col·locació canonades de PE de sanejament al c. Cartagena  ..............19.409,45 €
- Col·locació canonades de PE de sanejament a les Parcel·les Pedrol ......13.488,39 €
- Col·locació canonades de PE de sanejament al c. M. Cristina  ..............19.489,63 €
- Col·locació de canonades PE de sanejament a la pl. Verdaguer  ..........29.025,52 €

Total direccions d’obra any 2009 ....................................................2.038.145,29 €

• Direcció dels treballs de supervisió d’obres
- Projecte d’urbanització del vial de servei a Campclar  ....................2.830.812,28 €
- Aparcament de superfície al c. Vint de Bonavista  .............................547.419,24 €
- Projecte de substitució de col·lectors dels carrers Arc de Sant 
Llorenç, Peixateries Velles, Sant Llorenç i Baixada de la Pescateria 
del nucli Històric de Tarragona  ..........................................................142.825,35 €
- Projecte de substitució de col·lectors dels carrers Calderers i la
Guitarra del nucli històric de Tarragona  .............................................169.389,44 €
- Projecte per a la renovació de la xarxa de clavegueram del 
passatge Sant Pròsper i plaça Bisbe Bonet  ..........................................230.129,14 €
- Projecte per a la renovació de la xarxa de clavegueram i la xarxa
d’aigua del carrer Sant Joan  .............................................................231.967,51 € 
- Projecte per a la renovació de la xarxa de clavegueram i la xarxa
d’aigua dels carrers Salou i Llepant ....................................................231.837,66 €
- Projecte per a la renovació de la xarxa de clavegueram del passatge
Sant Pròsper i plaça Bisbe Bonet  .......................................................174.421,52 €
- Projecte de remodelació i serveis del c. Callao  .................................231.693,98 €
- Projecte de remodelació i serveis del c. Sant Andreu  .........................231.999,92 €
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- Projecte per a la construcció de dipòsit regulador de 450 m3 
  (Tarragona Nord) ...........................................................................348.011,87 €
- Memòria valorada per a la substitució de col·lector del carrer Santa Anna
del nucli històric de Tarragona .............................................................37.381,87 €
- Memòria valorada per a la substitució de col·lector del carrer Baixada del
Roser entre els pous núm. 84 i 301 del nucli històric de Tarragona .........37.406,66 €
- Memòria valorada de substitució de canonades de fibrociment per
canonades de fosa dúctil al c. del Pi i carrer del Sol de la urbanització
Cala Romana ......................................................................................46.922,97 €

Total direccions treballs supervisió obres ..........................................5.492.219,41 €

- Col·laboració redacció pla ordenació urbana municipal (POUM)
Valoració econòmica de les futures infraestructures previstes al POUM.



MEMÒRIA 2009

ÀREA DE TERRITORICAPÍTOL IV

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2009 283

CA
PÍ

TO
L 

IV

ENGINYERIA INDUSTRIAL

Els serveis tècnics d’Enginyeria Industrial han realitzat, durant l’any 2009, els treballs 
següents:

• Activitats
• Informes d’expedients
- Activitats innòcues  .........................................................................................257
- Canvi titularitat  .............................................................................................172
- Denúncies  .........................................................................................................6
- Inspeccions  .....................................................................................................12
- Llicències d’obres  ..............................................................................................2
- Transports públics  ...........................................................................................15
- Medi ambient  ...................................................................................................6
-  Autorització ambiental (annex I)  .................................................................... 34
-  Llicència ambiental (annex II.1)  .......................................................................10
-  Llicència ambiental (annex II.2)  .......................................................................56
-  Règim comunicació (annex III)  .........................................................................18
-  Reglament municipal regulador de les llicències a obertures d’establiments 
  per determinades activitats incloses a l’annex III de la Llei 3/1998, de 27 
  de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental  ........................90
- Control inicial (Annex I)  .....................................................................................8
- Control inicial (annex II.1)...................................................................................3
- Control inicial (annex II.2).................................................................................24
- Control periòdic (annex I) ...................................................................................5
- Control periòdic (annex II.1) ...............................................................................4
- Control periòdic (annex II.2)  ..............................................................................4
- Control periòdic (annex III) .................................................................................8
- Control periòdic regl. municipal  .......................................................................10
- Adequació annex I.  ...........................................................................................8
- Adequació annex II.1 ........................................................................................ 9
- Adequació annex II.2 ........................................................................................ 9
- Adequacions ...................................................................................................26
- Legionel·la .......................................................................................................15
- Canvi substancial .............................................................................................19
- Canvi no substancial ........................................................................................35
- Certificat compatibilitat .....................................................................................37
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- Imposició fiança  ............................................................................................137
- Diversos ..........................................................................................................49
- Primera ocupació  ..............................................................................................9
- TOTALS  .....................................................................................................1.144

• Manteniment enllumenat públic
- Punts de llum .........................................................................................27.000 
- Suports  .................................................................................................21.570 
- Làmpades  .............................................................................................29.204 
- Quadre de comandament  .......................................................................... 393
- Control estalvi energètic 396 rebuts/mes  ................................................. 4.752 

• Manteniment edificis municipals 
- Edificis municipals  ......................................................................................133 
- Escrits rebuts de reparació d’avaries  ........................................................ 5.650 
- Instal·lacions elèctriques  .......................................................................... 1.119 
- Fontaneria  .................................................................................................934
- Parallamps  ....................................................................................................2
- Instal·lacions d’aire condicionat i calefacció  ................................................ 415
- Legionel·losi ................................................................................................. 39
- Instal·lacions de gas  .................................................................................... 14
- Instal·lacions de telefonia i informàtica  ........................................................544
- Videoporters  ..............................................................................................103 
- Seguretat contra incendis  ..............................................................................76
- Seguretat antirobatori ................................................................................ 186
- Aparells elevadors (ascensors)  ..................................................................... 58
- Megafonia ...................................................................................................13
- Aluminis i persianes  ...................................................................................232 
- Assistència tècnica actes  ................................................................................ 6
- Cafeteres i neveres 42
- Cristaleria  .................................................................................................199
- Fusteria  .....................................................................................................335 
- Paleta .........................................................................................................568
- Pintura  ....................................................................................................... 81
- Serralleria  ................................................................................................ 684
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• Projectes i serveis
- Redacció projecte de la 2a fase soterrament de 104 illes de contenidors soterrats a 
diverses zones de la ciutat. ............................................................ 4.011.567,69 €
- Redacció projecte enllumenat públic i serveis del c. Jaume I .............. 340.965,65 €
- Redacció projecte enllumenat públic i serveis del c. Caputxins ........... 106.086,22 €
- Redacció projecte enllumenat públic i serveis del c. Pau del 
  Protecorat i General Contreras (1a fase) .......................................... 301.773,13 €
- Redacció projecte arranjament forjat del laboratori municipal ............. 14.118,19 €
- Redacció memòria valorada neteja grafits i col·locació fals sostre del 
  Centre Cívic de Sant Salvador  .......................................................... 38.591,54 €
- Redacció projecte enllumenat públic i serveis del passeig Rafael de 
  Casanovas i Camí Vell de l’Arrabassada ......................................... 546.525,40 €
- Redacció projecte enllumenat públic i serveis dels carrers August i 
  Sant Francesc ................................................................................ 464.744,72 €
- Redacció memòria valorada de serveis públics existents al c. Caputxins   26.171,92 €
- Redacció plec tècnic per a la contractació del manteniment de 
  l’enllumenat públic exterior ...................................................................................
- Redacció plec tècnic per a la contractació de les obres del soterrament de les 104 
illes de contenidors soterrats....................................................................................
 Total import (€)  ............................................................................5.850.544,46 €

 TOTAL  ............................................................................................................ 11
- Direccions d’obra 2009  .................................................................................. 11
- Supervisió d’obres 2009 ................................................................................. 10
- Tràmits i informes

- Emissió de certificats de compatibilitat urbanística  ........................................107
- Emissió d’informes tècnics:
- Per a Llicències d’Obres  ................................................................................37
- Per Alcaldia (Oficina de Projectes)  ................................................................84
- Per Gestió Econòmica (Contractació i Compres)  .............................................92
- Per l’Àrea de Territori (Planejament, Gestió, Contractació)  ..............................65
- Per a altres àrees municipals i exterior  ...........................................................60
- Total de registres  .................................................................................... 1.110
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El Departament d’Inspecció d’Obres ha realitzat durant l’any 2009 els treballs 
següents:

• Informes: 
- Per al Departament de Llicències d’Obres:

Informes obres menors  ................................................................................. 220
Informes obres majors  ....................................................................................92
Primera ocupació  .......................................................................................... 19
Guals  ......................................................................................................... 121
Habitabilitat  .................................................................................................. 17
Publicitat ....................................................................................................... 17
Subvencions  .................................................................................................... 8
Rètols  ........................................................................................................... 43
Rehabilitació façanes  ..................................................................................... 86

Total expedients  ..............................................................................................623
 
- Per a domini públic, béns i patrimoni, estimat 24
- Per a salut pública i medi ambient, estimat  ....................................................... 10
- Per a disciplina urbanística  ............................................................................. 32

Total informes emesos .....................................................................................689

Hores estimades d’informació al públic .........................................................2.500
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LL ICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS

El Departament de Llicències d’Obertura d’Establiments ha realitzat, durant l’any 
2009, els treballs següents:
   
Parcial Total
• Documents rebuts del Registre general d’entrada ..........................................3.144
• Documents registrats de sortida ...................................................................5.273
• Expedients oberts .......................................................................................1.191
• Decrets tramesos a l’Alcaldia, per incloure al Llibre de Resolucions ................1.167
• Expedients enviats a l’arxiu ............................................................................573
• Llicències atorgades: .....................................................................................663
- Innòcues: sense incidència ambiental .............................................................235 
- De canvis de titularitat ..................................................................................217 
- D’obres ...........................................................................................................8 
- Annex II.1: Llicència ambiental amb intervenció de l’Ogau ................................15 
- Annex II.2: Llicència ambiental  .......................................................................25 
- Annex III Reglament Municipal: activitats del Règim de 
  comunicació sotmeses a llicència municipal  .....................................................76 
- Annex III: activitats sotmeses al règim de comunicació ......................................25 
- Permisos d’abocaments a la xarxa ....................................................................8 
- Canvis no substancials ....................................................................................43 
- Adequacions concedides ................................................................................11 

• Autoritzacions / festes / revetlles / enterats31

• Llicències i autoritzacions: denegades ...............................................................23

• Expedició de certificats de compatibilitat urbanística ..........................................46

• Acceptació de modificacions ..............................................................................9

• Notificacions de l’annex A- I ............................................................................19

• Decret prenent nota revisió legionel·losi ............................................................34 
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• Control de funcionament: .................................................................................46
- Controls inicials ..............................................................................................9 
- Posades en funcionament ...............................................................................17 
- Controls periòdics .........................................................................................20 

• Ponències d’avaluació realitzades ......................................................................3

• Informes integrats ............................................................................................23

• Propostes resolució ..........................................................................................23

• Trasllat de propostes ........................................................................................23 
• Informacions trameses ................................................................................4.019

- Informacions públiques ..................................................................................91 
- Informacions veïnals .................................................................................1.884 
- Edictes .........................................................................................................51 
- Informacions internes................................................................................1.724 
- Informacions externes ..................................................................................269 

• Requeriments notificats: .................................................................................864
- De llicència .................................................................................................107 
- De nova documentació ................................................................................577 
- De representació ...........................................................................................32 
- De posada en funcionament...........................................................................27 
- De terminis ...................................................................................................52 
- De controls inicials ........................................................................................69 

• Tràmits generals .........................................................................................1.303
- Desestiments .................................................................................................80 
- Caducitats ....................................................................................................16 
- Cessaments ...................................................................................................28 
- Enretirades d’instal·lacions ...............................................................................8 
- Desprecintaments  ...........................................................................................7 
- Audiències prèvies  .....................................................................................269 
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- Baixes ..........................................................................................................90 
- Pròrrogues concedides ................................................................................102 
- Trasllats d’informació ..................................................................................135 
- Lliurament fotocòpies / Vista exp. / Tenir per interessats ..................................29 
- Resolucions deixant sense efecte una anterior ..................................................24 
- No admissió a tràmit de sol·licituds ................................................................21 
- Suspensió de tràmit: pendents d’aportació de documentació preceptiva  ...........41 
- Rectificació d’errors .........................................................................................7 
- Resolucions d’arxiu .......................................................................................12 
- Certificacions expedides ................................................................................36 
- Altres tràmits varis .......................................................................................398 

• Tècnic verificador
- Informes de la documentació presentada als exps. .........................................712
- Consultes in situ, una mitjana diària de ..........................................................10
- Consultes telefòniques, una mitjana diària de ..................................................13

•Atenció al públic: 
- in situ, una mitjana diària de ...........................................................................5
- telefònicament, una mitjana diària de .............................................................30
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El Departament de Llicències d’Obres ha realitzat durant l’any 2009 els treballs 
següents:

• Total de documents que s’han presentat al Registre General:  ........................5.532
• Total de documents que s’han registrat de sortida:  .......................................6.575

Els tràmits gestionats per aquesta unitat orgànica, en funció dels temes en què es té 
competència, es detallen a continuació.

Expedients iniciats:
- Llicències d’obres: ................................................................................... 1.197
- Guals i reserves d’espai: ............................................................................... 80
- Habitabilitat:  ..................................................................................................9
- Subvencions per rehabilitació de façanes: .........................................................9

• OBRES MENORS
- Acords del Consell Plenari  ..............................................................................1 
  (estimació de recursos contra acords de la Junta de Govern Local)
- Acords de la Junta de Govern Local 9
- Certificacions 2
  (sobre algun extrem demanat pels interessats o per la jurisdicció ordinària)
- Resolucions .................................................................................................668
  (bé referides als expedients iniciats aquest any o en anys anteriors)

Acceptació desistiments: 50; aixecar suspensió d’obres: 1; arxiu d’expedients: 
8; aturar tràmits d’expedients: 29; compliment d’ordres: 12; concessions obres 
menors: 270; denegacions devolució fiances: 5; denegacions legalitzacions: 1; 
denegacions obres menors: 5; denegacions pròrrogues: 1; devolució fiances i 
avals: 124; execucions subsidiàries: 2; legalitzacions: 39; ordres agençament: 33; 
propostes de concessions: 6; pròrrogues: 33; rectificació errors: 8; requeriments 
de legalització: 1; solució recursos: 2; suspensions d’obres: 2; trasllats 
d’informació: 23; diversos: 13 (tenir per presentat, deixar sense efectes, aprovar 
factures, etc.)
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• OBRES MAJORS
- Acords de la Junta de Govern Local  ................................................................4
- Certificacions  .................................................................................................3

  (sobre silenci administratiu o sobre algun extrem demanat pels interessats o per la
  jurisdicció ordinària)

- Resolucions  ................................................................................................544 
   (bé referides als expedients iniciats aquest any o en anys anteriors)

- Acceptació desistiments: 59
- Aixecar suspensió d’obres: 1
- Aprovació projectes bàsics:  ....................................................................... 16 
- Arxiu d’expedients:  ......................................................................................1
- Aturar tràmits d’expedients:  ....................................................................... 33
- Canvis titularitat:  ......................................................................................... 1
- Compliment ordres:  ..................................................................................... 4
- Concessions: ............................................................................................ 196

- Unifamiliars (22 habitatges):  ..................................................................20
- Edificis (257 habitatges):  .......................................................................20
- Altres edificis no destinats a habitatges:  ....................................................4
- Naus industrials (20 naus):  ....................................................................10
- Enderrocs:  ............................................................................................. 9
- Piscines:  ...............................................................................................13 
- Rehabilitació integral edificis:  .................................................................24 
- Excavacions i moviment de terres:  ........................................................... 1 
- Aparcaments: 1 
- Ascensors: 18
- Altres llicències d’obres majors:  ..............................................................94
 (condicionament d’habitatges, de locals, de naus, canvis d’ús, ampliacions, 
etc.)

- Denegacions llicències:  .................................................................................8 
- Denegacions: de devolució fiances i avals:  .................................................... 4 
 de pròrrogues:  ..............................................................................................1
- Devolució fiances i avals:  ............................................................................82 
- Execucions subsidiàries: 2
- Legalitzacions:  ...........................................................................................28
- Ordres agençament:  ................................................................................. 14
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- Propostes de concessions (de llicències d’obres les quals, al pretendre’s 
  la instal·lació d’una activitat ambiental, la concessió es fa conjunta 
  amb l’activitat): .............................................................................................6
- Propostes de denegacions:  ............................................................................1
- Propostes de legalitzacions:  ..........................................................................2
- Pròrrogues:  ............................................................................................... 18
- Rectificació errors:  ........................................................................................9
- Requeriments legalització:  ............................................................................2
- Resolució recursos:  ...................................................................................... 2
- Suspensions d’obres:  ....................................................................................6
- Trasllats d’informació:  ................................................................................38 
- Diversos:  ...................................................................................................10 
   (tenir per presentat, deixar sense efectes, baixa càrrecs, aprovar factura, etc.)

• PRIMERA OCUPACIÓ
- Resolucions ....................................................................................................341

Acceptació desistiments: 12; arxiu d’expedients: 3; aturar tràmits expedients: 3; 
compliment d’ordres: 7; concessions: 152; denegacions: 25; devolució de fiances: 
67; legalitzacions: 34; ordres agençament: 12; pròrrogues: 1; rectificació errors: 
4; resolució recursos: 3; trasllats d’informació: 11; diversos: 7 (deixar sense efectes, 
aprovar factures, etc.).

• REHABILITACIÓ DE FAÇANES O PARTS DE FAÇANES

- Resolucions  ...................................................................................................317 
Acceptació desistiments: 10; Arxiu d’expedients: 2; Aturar tràmits d’expedients: 
1; Compliment d’ordres: 4; Concessions llicències: 130; Denegacions devolució 
fiances: 3; Denegacions llicències: 1; Denegacions pròrrogues: 1; Devolució fiances 
i avals: 90; Execucions subsidiàries: 3; Legalitzacions: 20; Ordres agençament: 
10; Pròrrogues: 15; Rectificació errors: 3; Requeriments legalització: 1; Resolució 
recursos: 3; Suspensió d’obres: 3; Trasllats d’informació: 10; Varis: 7 (tenir per 
presentat, deixar sense efectes, aprovar factura, baixa càrrecs, etc.).

• INSTAL·LACIONS PUBLICITÀRIES
- Acords de la Junta de Govern Local ................................................................... 1
- Resolucions ..................................................................................................... 63
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Acceptació desistiments: 4; arxiu d’expedients: 2; aturar tràmits expedients: 8; 
autoritzacions: rètols i veles: 8 -  tanques publicitàries: 1 -  tòtems: 1; baixes rètols 
i veles: 3; compliment d’ordres: 6; denegacions autoritzacions:8; devolució fiances 
i avals:1; legalitzacions rètols i veles: 11; ordres agençament: 3; pròrrogues: 1; 
requeriments legalització: 3; resolució recursos: 1; trasllats d’informació: 1; canvi 
titularitat: 1.

• ALTRES AUTORITZACIONS
- Acords de la Junta de Govern Local .................................................................1 
- Certificacions  ................................................................................................ 1 

   (sobre silenci administratiu o sobre algun extrem demanat pels interessats o per la 
   jurisdicció ordinària)
- Resolucions ....................................................................................................720 
- Acceptació desistiments:  ................................................................................. 20 
- Arxiu d’expedients:  ...........................................................................................1
- Aturar tràmits d’expedients:  .............................................................................. 2
- Concessions:  .................................................................................................486

Grues: 15; tanques: 4; rases: 305; altres ocupacions de la via pública: 2; vistes i 
lliurament de fotocòpies: 154; canvi ús: 4; ampliació horari treball: 2.

- Compliment d’ordres:  ........................................................................................1
- Denegacions:  ....................................................................................................5
- Denegacions devolució fiances i avals:  .............................................................. 1 
- Devolució de fiances i avals: .............................................................................44
- Execucions subsidiàries:  ....................................................................................3
- Legalitzacions:  ............................................................................................... 49
- Modificacions:  ................................................................................................. 1
- Ordres agençament:  .........................................................................................1
- Pròrrogues:  .................................................................................................... 17 
- Rectificació d’errors:  ..........................................................................................2
- Requeriments legalització:  .................................................................................5
- Resolució recursos:  ............................................................................................8 
- Trasllats d’informació:  .....................................................................................64
- Diversos:  ........................................................................................................10 
   (tenir per presentat, deixar sense efectes, baixa càrrecs, aprovar factura, etc.)
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• GUALS I RESERVES D’ESPAIS

· Resolucions ....................................................................................................180 
Acceptació desistiments: 5; arxiu d’expedients: 1; aturar tràmits expedients: 12; 
autoritzacions i ampliacions: 82; baixes: 20; canvis titularitat: 17; compliment 
d’ordres: 4; deixar sense efectes autoritzacions: 7; denegacions: 3; devolució 
fiances: 1; duplicats placa: 5; execucions subsidiàries: 1; ordres agençament: 9; 
pròrrogues: 1; rectificació d’errors: 2; resolució recursos: 3; trasllats d’informació: 
6; diversos: 1 (tenir per presentada documentació, baixa recaptació, deixar sense 
efectes resolucions, etc.).

• HABITABILITAT
- Resolucions  19
- Arxiu d’expedients:  1
- Rectificació errors:   1
- Trasllats d’informació:  15
- Diversos:   2 
   (deixar sense efectes, baixa càrrecs, tenir per presentat, etc.)

• SUBVENCIONS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES
- Resolucions   14
Concessions: 1; denegació: 1; desistiments: 1; rectificació errors: 1; trasllat 
d’informació: 10
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El Departament de Medi Ambient ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs següents:

• Total expedients tramitats l’any 2009: .............................................................739
• Qualitat ambiental

   Total expedients tramitats l’any 2009:  .......................................................534

Classificació per matèries:   expedients
- Crema brancatge i tala d’arbres: ................................................................ 69
- Parcs i jardins:  .......................................................................................... 48
- Abocadors incontrolats i terrenys bruts: ....................................................... 94
- Platges:  .................................................................................................... 44
- Males olors, aparells climatització, contaminació atmosfèrica i lumínica:  ....... 27
- Denúncies per sorolls: ................................................................................. 72
- Altres:  .....................................................................................................180

• Clavegueram
  Total expedients tramitats l’any 2009:  .............................................................160

Classificació per matèries:  expedients
- Permisos abocament: ...................................................................................42
- Denúncies clavegueram (OMAC):  ...............................................................39
- Analítiques:  ...............................................................................................18
- Procediments sancionadors: .........................................................................14
- Agència Catalana de l’Aigua (ACA):  ..........................................................44
- Altres: ......................................................................................................... 3

• Platges
  Total expedients tramitats l’any 2009:  .............................................................. 45

Classificació per matèries:   Expedients
• Gestió ambiental i banderes blaves: ................................................................ 15
• Arranjament platja Savinosa: ............................................................................ 4
• Sancions: ........................................................................................................ 1
• Pla d’usos:  .......................................................................................................1
• Altres:  ...........................................................................................................24
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• Actuacions realitzades
- Conveni de col·laboració amb Depana, Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural, 

per fomentar actuacions de gestió ambiental a l’espai PEIN de la punta de la Móra – 
Bosc de la Marquesa.

- Conveni de col·laboració amb l’Associació Mediambiental La Sínia per fomentar 
actuacions de gestió ambiental a l’entorn de la desembocadura del riu Gaià.

- Conveni de col·laboració amb l’entitat Aurora, per la restauració de l’entorn del riu 
fluvial del riu Francolí (marge esquerra) entre el pont de Santa Tecla i el parc del 
Francolí per fomentar projectes de recuperació paisatgística i ambiental amb la 
participació de persones amb disminucions psíquiques.

- Conveni de col·laboració amb la Societat d’Exploracions Submarines (SES) per 
fomentar el coneixement del fons marí del litoral de Tarragona

- Conveni estudiants en pràctiques amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Conveni de col·laboració amb la Societat de Radiodifusió, pel projecte “Plantate! Ven 
y siembra vida”.

-  Conveni de col·laboració amb l’Associació de Veïns la Móra- Tamarit, pel control de 
les colònies de gats assilvestrats de la zona.

- Convocatòria del Consell Assessor de l’Agenda 21, en la qual es va fer balanç del 
primer any d’execució del PALS (Pla d’acció local per la sostenibilitat), i es va passar 
a donar pas a la creació del Consell de Seguiment de l’Agenda 21.

- Creació de l’oficina de l’Agenda 21, per tal de fer el seguiment i execució de 
l’Agenda 21.

- Campanya i concessió del guardó Bandera Blava 2009 per part de ADEAC- FEE a 
les platges de l’Arrabassada, de la Savinosa i de la Móra.
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- Renovació de la certificació de la qualitat ambiental (ISO 14001) per la gestió 
ambiental de les platges.

- Campanya d’educació ambiental a les platges amb 4 informadors ambientals.

- Creació del servei del Telèfon Verd de Medi ambient, on s’han atès 1.104 trucades i 
19 correus electrònics.

- Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, s’ha organitzat la IV Setmana del 
Medi Ambient.

- L’Ajuntament de Tarragona mitjançant el Departament de Medi Ambient, participa 
en la gestió de la Fundació Tàrraco Energia Local, Agència d’Energia de Tarragona. 
Destacarem les següents actuacions:

- Elaboració del Pla d’acció energia sostenible, com a conseqüència de la signatura 
del pacte d’alcaldes europeus contra el canvi climàtic.

- Realització de la campanya d’estalvi energètic a la llar 2009, adreçada als alumnes 
de 3r i 4t de Primària dels centres educatius de Tarragona.

- Organització, juntament amb el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
demarcació de Tarragona, del concurs de pòsters sobre l’eficiència energètica i les 
energies renovables 2009.

- Redacció de les bases del Servei Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament de 
Tarragona, per subvencionar instal·lacions solars tèrmiques col·lectives als edificis 
que integren el Pla integral de la Part Alta.
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El Departament de Neteja Pública ha realitzat durant l’any 2009 els treballs següents: 

• El control dels mitjans humans i materials de l’empresa FCCSA, adjudicatària des 
de l’any 2002 i fins un període de 10 anys, del servei de neteja viària, recollida 
d’escombraries i transport dels residus urbans, neteja de platges i gestió de la 
deixalleria municipal.

Per a la realització d’aquest control el Departament disposa d’inspectors i 
d’informadors ambientals, els quals a més a més de controlar els mitjans humans i 
materials de l’empresa FCCSA, també desenvolupen les tasques següents:

-  Detecció d’incidències del mateix Departament i d’altres departaments que afectin 
a la via pública, mitjançant informes diaris, els quals es fan arribar a l’empresa 
concessionària del servei, perquè procedeixi a solucionar- les. 

-  Informació als ciutadans i comerços en general pel que fa a la matèria de residus i 
neteja, per tal de conscienciar- los i aconseguir la seva imprescindible col·laboració 
en aquestes matèries.

• El control de les tasques de manteniment i neteja del Palau Municipal i altres 
dependències municipals, i també la supervisió de l’empresa SELSA, adjudicatària 
de la neteja de diverses dependències municipals.

• Els tràmits oportuns per la realització de peticions de neteja i instal·lació de 
contenidors i WC automàtics on s’han de desenvolupar actes públics, com són 
els Tinglados del Moll de Costa, fires de vins, revetlles populars als carrers, festes 
majors a la ciutat i barris, romeries a les ermites del Llorito i de la Salut, promogudes 
per les cases regionals, etc.

• Reunions amb les diverses associacions de veïns de la ciutat per solucionar les 
carències de la ciutat, barris i urbanitzacions, i recollir els seus suggeriments i 
necessitats.

• Tramitació de la facturació per obtenir els ingressos corresponents a:
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- Per les tones dels residus recollits selectivament: envasos, paper i cartró, cartró 
comercial i valoració energètica, amb l’adhesió al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Tarragona, Ecoembes i l’Agència de Residus de Catalunya.

- Pels aparell elèctrics i electrodomèstics recollits a la deixalleria municipal, 
deixalleries mòbils i via pública, amb l’adhesió al conveni de col·laboració entre 
l’Agència de Residus de Catalunya, les entitats gestores dels sistemes integrats de 
gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i l’Ajuntament de 
Tarragona.

- També s’han obtingut ingressos amb el retorn del cànon per part de l’Agència de 
Residus de Catalunya, per la recollida i tractament de la fracció orgànica, paper- 
cartró i deixalleria.

• S’han obert 378 expedients referents a peticions per part dels ciutadans de neteges, 
canvis de contenidors, instal·lació de papereres i altres, etc.

• Implantació de la recollida de matèria orgànica al centre de la ciutat, barri marítim i 
urbanitzacions de Llevant, per la qual cosa s’han posat en servei tots els contenidors 
soterrats destinats a la recollida de la FORM.

• Repartiment de diferents circulars als ciutadans quan el servei ho ha convingut 
necessari per noves ubicacions de contenidors, papereres, etc. 

• Realització i seguiment de les campanyes de sensibilització ciutadana següents:

- Campanya d’implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica, d’abril a 
juliol de 2009.

- Campanya de recollida selectiva i de contenidors soterrats conjuntament amb la 
Universitat Rovira i Virgili i les Associacions de Veïns de Tarragona, d’octubre a 
desembre de 2009.
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- Entre les dues campanyes d’educació ambiental, s’han repartit als ciutadans uns 
15.000 equips (kits) per la recollida selectiva compostos per un cubell per la 
fracció orgànica, un paquet de 15 bosses compostables i un joc de tres bosses de 
ràfia per envasos, vidre i paper- cartró.

• S’han recollit selectivament les tones de residus següents:

REBUIG  VIDRE ENVASOS PAPER-  ORGÀNICA VOLUMINOSOS
   CARTRÓ
 53.137,38  1.933,37  1.611,05  4.392,01  2.677,74  891,8

Els voluminosos provenen de la recollida de mobles i andròmines que es realitza tots 
els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana.

Aquestes tones s’han recollit mitjançant els contenidors instal·lats a la via pública 
següents:

REBUIG  ORGÀNICA PAPER- CARTRO  ENVASOS  VIDRE
 1.354   804  457  418  525

S’ha pogut comprovar que la resposta dels ciutadans cada dia és més positiva a l’hora 
de separar els diferents tipus de residus i dipositar- los dins els contenidors ubicats a la 
via pública a tal efecte, per al seu posterior reciclatge.
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La Secció Tècnica d’Arquitectura ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs següents:

• Informes tècnics: 162
(Béns i Patrimoni 7; Compres 3; Ensenyament 15; Llicències d’Obres i subsidiàries 8; 
Contractació 65; Personal i Formació 5; altres departaments 59.)

• Redacció i confecció estudis- propostes, memòries valorades i projectes: 32

- Projecte de remodelació de les estances annexes a l’Alcaldia, Palau Municipal. 
- Reforma interior del Palau Municipal II Fase.
- Memòria valorada per a la remodelació d’estances a la planta baixa del Palau 

Municipal, Àrea Serveis a la Persona.
- Treballs d’adequació de les estances provisionals del Síndic de Greuges, planta 1a. 

de la plaça Imperial Tàrraco, antiga Rovira i Virgili.
- Treballs per desplaçar envà de vidre situat a la 2a planta (zona de Personal) a la 

Rambla Nova, 59.
- Reparació de les obres d’adequació de la instal·lació d’il·luminació de l’Àrea 

d’Intervenció.
- Projecte de reforma i adequació de la Llar d’Infants de Bonavista.
- Projecte a la reobertura del refugi existent a Casa Canals, situat al carrer d’en 

Granada cantonada a plaça Sant Antoni.
- Projecte de reformes interiors d’edifici municipal, Llar de Jubilats de Bonavista per 

a l’Institut Municipal de Serveis Socials.
- Projecte de reforma interior de l’edifici situat al carrer Sant Antoni Maria Claret, 

núm. 12.
- Projecte de distribució local, núm. 3, al carrer Tortosa, núm. 39, del barri de 

Torreforta per a local de l’oficina de l’OMAC.
- Projecte de distribució local, núm. 4, al carrer Tortosa, núm. 39, del barri de 

Torreforta per a local de la Federació d’Associació de Veïns 8 FAV).
- Projecte de condicionament de la llar de jubilats al barri de Campclar.
- Projecte i obra d’adequar l’edifici de Casa Sefus com a seu de l’oficina del festival 

Tàrraco Viva i candidatura de Tarragona Capital de la Cultura 2016
-  Projecte de reforma interior d’edifici municipal, situat al carrer Estàdium, núm. 25, 

de Sant Salvador per a l’institut municipal de Serveis Socials.
- Projecte arquitectònic de la remodelació del Saló de Plens del Palau Municipal.
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- Projecte de remodelació del despatx de l’assessor.
- Projecte de remodelació despatx de secretaria.
- Projecte de remodelació despatx dels periodistes. 
- Projecte de remodelació despatx d’ordenances i telefonista.
- Projecte de remodelació espai Medi Ambient/Neteja Pública/Sanitat i Salut 

Pública.
- Projecte cívic de Sant Pere i Sant Pau, local per Joventut.
- Desplaçament personal d’entresòl i planta 2a del Palau Municipal, i Rambla Nova 

a la plaça Imperial Tàrraco.
- Informe de distribució obres al pati del Pou del Palau Municipal.
- Nova distribució personal del Palau Rambla Nova.
- Obres del local de l’Oliva ocupat per radioaficionats.
- Projecte de remodelació de l’OMIC URV.
- Projecte remodelació de telecentre Institut.
- Projecte de remodelació Departament de Subdelegació Govern.
- Projecte de remodelació de Mobilitat.
- Projecte de remodelació sindicats.
- Projecte d’obres del magatzem pàrquing Jaume I. 

• Direccions obres: 14
- Projecte de nova comissaria de la Guàrdia Urbana. 
- Reforma interior del Palau Municipal
- Remodelació estances d’Alcaldia.
- Reparació dels locals del Pati de Jaume I.
- Obres local 3 del carrer Tortosa, núm. 39, de Torreforta per oficina de l’OMAC.
- Obres del local 4 del carrer Tortosa, núm. 39, de Torreforta per la Federació de 

Veïns l’Associació de Veïns ( FAV). 
- Obres del departament de l’Àrea de Serveis a la Persona.
- Obres de remodelació despatx assessor.
- Obres remodelació despatx secretaria.
- Obres de remodelació despatx periodistes.
- Obres de remodelació despatx ordenances i telefonista.
- URV departament OMIC.
- URV departament Síndic.
- URV departament Telecentre.
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• Certificacions: 13

- Construcció de la nova comissaria de la Guàrdia Urbana – empresa EMCOFA, SAU. 
.........................................................................................................................12
Núm. 1 (233.134,32€); Núm. 2 (135.536,89 €); Núm. 3 (209.884,70 €); Núm. 
4 (295.676,37 €) ; Núm. 5 (260.291,50 €) ; Núm. 6 (282.990,53 €); Núm. 
7(434.041,31 €); Núm. 8 (345.530,05 €); Núm. 9 (178.162,73 €); Núm. 10 
(270.995,72 €); Núm. 11 (698.899,91 €); Núm. 12 (322.991,61€)

• Obres de reforma de l’interior de l’antic convent de les Clarisses – empresa 
GULINVES, SL -  ..................................................................................................1
 Certificació única -  233.134,32 €

• Factures total: 32, per diferents conceptes, i sumen un total de 386.584,18 €
 
• Actes: 6 

•  Replanteig projecte (3)
- Obres de distribució del local núm. 3 situat al carrer Tortosa, núm. 39, de 

Torreforta per l’OMAC.
-  Obres de condicionament de la Llar de Jubilats de Campclar, situada al carrer Riu 

Llobregat, 14 baixos, cantonada al carrer Riu Brugent.
-  Obres de distribució del local 4 situat al carrer Tortosa, núm. 39, de Torreforta per 

local de la Federació d’Associacions de veïns (FAV).

• Comprovació replanteig (1)

-  Obres compreses 2a fase del projecte de remodelació del Palau Municipal 

• Recepció (2)
- Obres de redistribució de local de l’Associació de Veïns de Torreforta. 
-   Obres de redistribució de local de l’Associació de Veïns Tàrraco de l’av. d’Andorra.

• Pel que fa als treballs de MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA I PLA INTEGRAL cal 
fer esment del següent:
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• Informes tècnics:  140
Béns i Patrimoni 14; Compres 17; Contractació 56; Personal i Formació 6; Altres 
departaments 47
 
• Via pública (informes terrasses, confecció plànols i inspecció):   105 
(Ciutat 88; Bonavista 2; Campclar 1; la Móra 5; Riuclar 1; St. Pere i St. Pau 5; St. 
Salvador 2; Torreforta 1).

Pla de platges.
   
• Valoracions i descripcions finques municipals:   12

- Valoració de la finca municipal 643/2 inventari de béns situada al carrer Menorca, 
núm. 26, de la Granja Residència de dia (Hospital de St Tecla). 
- Valoració porció vial sobre carrer 11, núm. 51, per agrupar- se al solar de RC 
8341863 de Bonavista.
- Actualització valoració solar destinat a Residència Centre de dia al carrer Menorca, 
núm. 26, part finca municipal núm. 643, per cessió a l’Hospital de Santa Tecla.
- Descripció de la zona verda del bloc 2 del carrer Riu Llobregat, núm. 4, del barri de 
Campclar.
- Descripció de l’avinguda del Mediterrani i del carrer Conca de Barberà, de la 
urbanització la Móra.
- Valoració descripció de la finca núm. 1405 de l’inventari de béns Complex Esportiu - 
Piscina Coberta al barri de Bonavista.
- Inventari de la finca 1521 de béns i domini públic, P.P.2 futura ubicació d’una llar 
d’infants.
- Valoració finca porció vial sobre carrer 14, núm. 6- 8. Rectificació valoració 
definitiva març 09.
- Valoració de part la finca núm. 1521 de l’inventari de béns destinada a futura 
ubicació d’una llar d’infants.
- Valoració de l’empresa Tarraco Comercial Bravo, SL de la parcel·la al carrer 
catorze, núm 6- 8, de Bonavista. 
- Descripció dels carrers de la urbanització de l’Escorpí.
- Valoració finca núm. 197 de l’inventari de béns destinada a l’ampliació de la 
Comissaria de Policia a la plaça Orleans, núm. 6, referència cadastral 2437406.
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• Ofertes:  12
- Obres d’execució pas de vianants elevat a l’av. Catalunya, zona 4 Garrofers, accés 

a l’A- 7.
- Coordinació seguretat i salut de les obres compreses en el projecte de rotonda entre 

Països Catalans i camí del Pont del Diable.
- Treballs coordinació de seguretat i salut de les obres creació rotonda en 

l’encreaument dels carrers Joan Fuster i Llorenç de Vilallonga.
- Limitació de l’accés del trànsit rodat al Portal del Roser.
- Instal·lació d’un pas de vianants amb regulació semafòrica a l’av. de Roma – 

Independència.
- Instal·lació d’un pas de vianants amb regulació semafòrica a l’av. de Roma – Quinta 

Sant Rafel.
- Coordinació de seguretat i salut de les obres de regulació semafòrica de la Rambla 

Vella.
- Obres de millora i senyalització per a vianants al carrer Joan Fuster, projecte inclòs 

FIL (SEGICONS).
- Obres de millora de la visibilitat amb balises a varies rotondes, projecte inclòs en el 

FIL (SEGICONS).
- Millora i senyalització passos vianants (varis), projecte inclòs FIL (SEGICONS).
- Pla de mobilitat al nucli antic de Tarragona.
- Pla de mobilitat de Campclar.

• Redacció i confecció estudis- propostes, memòries valorades i projectes:  18
- Addicional dels treballs de reforma i condicionament de diferents dependències a 

l’actual seu de la Guàrdia Urbana.
- Pas elevat de vianants a l’av. Catalunya, zona 4 Garrofers, accés a l’A- 7.
- Memòria descriptiva, plànols i fotos del pas de vianants a instal·lar a l’av. 

Catalunya.
- Treballs de millora i senyalització del carrer Joan Fuster.
- Treballs de millora en la senyalització de passos vianants no regulats.
- Pilona d’accés i posada en funcionament d’un sistema de control integral d’accés de 

vehicles al Portal del Roser.
- Limitació de l’accés trànsit rodat al centre històric a través del Portal del Roser.
- Proposta de pas soterrat a la plaça dels Carros.
- Millora de la senyalització en passos de vianants (5).
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- Addicional – liquidació del projecte de desviament de les aigües pluvials de les 
cobertes del col·legi Marcel·lí Domingo.

- Ampliació de les oficines al Complex Esportiu de Campclar.
- Obres d’instal·lació semafòrica a la Rambla Vella.
- Annex a la memòria valorada sobre mesures per a la limitació de l’accés dels trànsit 

rodat al centre històric a través del Portal del Roser.
- Instal·lació pas vianants amb regulació semafòrica a l’av. Roma – Independència.
- Instal·lació pas vianants amb regulació semafòrica a l’av. Roma – Quinta Sant Rafel.
- Addicionals als treballs de reforma i condicionament de diferents dependències de 

l’àrea administrativa i d’atenció al ciutadà a l’actual seu de la Guàrdia Urbana.
- Addicional al projecte de desviament de les aigües pluvials de les cobertes del 

col·legi Marcel·lí Domingo.
- Estudi de reforma del local dels voluntaris de Protecció Civil, Parc Central i Sala 

Cecopal de la Guàrdia Urbana.

• Direccions obres:  3 
- Treballs de millora i senyalització del carrer Joan Fuster.
- Treballs de millora en la senyalització de passos de vianants no regulats.
- Reforma i condicionament de diferents dependències de l’àrea administrativa i 
d’atenció al ciutadà a l’actual seu de la Guàrdia Urbana.

• Supervisió de projectes externs:  6
- Construcció de rotonda a l’encreuament dels carrers Joan Fuster i Ortells i Llorenç de 

Vilallonga, de l’arquitecte Alfonso Bolullo.
- Modificació del projecte executiu, amidaments i pressupost de la nova comissaria de 

la Guàrdia Urbana.
- Projecte instal·lació energia geotèrmica (bombes de calor) a l’edifici de nova 

comissaria de la Guàrdia Urbana, redactat per l’enginyer industrial Fernando 
Pitarch.

- Manteniment xarxa semafòrica pels treballs de substitució de les òptiques amb 
tecnologia LED, empresa BONAL.

- Projecte de creació de rotonda entre cruïlla dels carrers Riu Besos i Riu Ciurana, de 
Campclar.

- Comissaria Guàrdia Urbana, LOT 2.
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• Certificacions:  13

- Creació de rotonda en l’encreaument carrers Països Catalans – Camí Pont del Diable,  
  barri Sant Pere i Sant Pau. EDIFICACIONS I REPARACIONS TÀRRACO, SL  .............3
  (Núm. 1 -  94.763,98 €; núm. 2 -  119.178,68 €, i núm. 3 -  13.778,59 €)

- Obres de desviament de les aigües pluvials de les cobertes del col·legi Marcel·lí 
Domingo de Sant Pere i Sant Pau. COBRA INSTAL·LACIONS ..................................1
(Núm. 2 -  171.700,93 €)

- Addicional al Projecte d’obres de desviament de les aigües pluvials de les cobertes  
del col·legi Marcel·lí Domingo. ..............................................................................1 
 (Núm. 1 (liquidació) -  16.888,38 €)

- Reforma de les diferents dependències de l’àrea administrativa i d’atenció al ciutadà 
a l’actual seu de la Guàrdia Urbana -  empresa FERROSER ................................... 1 
(Núm. 1 Addicional -  liquidació 14.206,08 €)

- Obres de millora de la regulació semafòrica de la Rambla Vella, empresa BONAL. .... 1 
(Núm. 1 -  única 62.190,47 €)

- Obres de millora i senyalització peatonal del carrer Joan Fuster, empresa BONAL .1 
 (Núm. 1 (única) -  54.042,66 €)

- Projecte d’ampliació de les oficines del poliesportiu del barri de Campclar, empresa 
CONSTECNIA 3, SL .............................................................................................3 
 (Núm. 1-  41.320,75 €; Núm. 2-  6.403,71 €; Addicional única -  24.613,25 €)

- Millora en la senyalització de passos de vianants no regulats – Empresa BONAL SA     
...........................................................................................................................1
(Núm. 1 (única) -  56.706,83 €)

- Millora de la visibilitat mitjançant la utilització de balises a rotondes varies – 
Empresa BONAL S.A............................................................................................1
(Núm. 1 - 57.783,54 €)
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• Factures 40, per diferents conceptes i sumen un total de:  417.006,35 €.

• Actes:   22
•  Replanteig projecte: .......................................................................................... 2

- Obres de regulació semafòrica a la Rambla Vella.
- Modificat del projecte de la nova Comissaria de la Guàrdia Urbana LOT 2.

•  Comprovació replanteig:  ................................................................................ 12
- Obres de millora de la visibilitat mitjançant la utilització de balises a rotondes 

varies.
- Obres ampliació oficines al poliesportiu de Campclar.
- Millora y senyalització per a vianants al carrer Joan Fuster.
- Obres de millora en la senyalització de passos de vianants no regulats.
- Obres de pas de vianants elevat a l’av. Catalunya, zona 4 Garrofers, accés a l’A- 7.
- Obres de reforma dels locals de Protecció Civil i Sala Cecopal, TGN SERVEIS.
- Reforma de les diferents dependències de l’àrea administrativa i d’atenció al 

ciutadà a la seu actual de la Guàrdia Urbana 
- Millora en la senyalització de passos de vianants no regulats.
- Creació de rotonda a l’encreuament dels carrers Països Catalans i Camí Pont del 

diable, al barri de Sant Pere i Sant Pau.
- Reforma i condicionament de diferents dependències de l’àrea administrativa i 

d’atenció al ciutadà a la seu actual de la Guàrdia Urbana.
- Obres de regulació semafòrica a la Rambla Vella.
- Ampliació de les oficines al poliesportiu de Campclar.

•  Recepció: 
- Reforma de les diferents dependències de l’àrea administrativa i d’atenció al 

ciutadà a l’actual seu de la Guàrdia Urbana -  empresa FERROSER.
- Millora en el regulació semafòrica de la Rambla Vella.
- Millora i senyalització per a vianants al carrer Joan Fuster.
- Obres de millora en la senyalització de passos de vianants no regulats.
- Obres de millora de la visibilitat mitjançant la utilització de balises a rotondes 

varies.
- Creació de rotonda en l’encreaument carrers Països Catalans – Camí Pont del 

Diable, barri Sant Pere i Sant Pau. 
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- Obres ampliació oficines al poliesportiu de Campclar.
- Obres de pas de vianants elevat a l’av. Catalunya, zona 4 Garrofers, accés a l’A- 7.

PLA INTEGRAL PART ALTA I CAMPCLAR

• Redacció i confecció estudis- propostes, memòries valorades i projectes:  6
- Instal·lació de parc infantil a la plaça Major de Campclar.
- Projecte de parc infantil a la plaça Major del barri de Campclar.
- Memòria valorada de les obres de remodelació de la plaça de Natzarè, Pla integral 

Part Alta.
- Projecte bàsic de l’edifici aïllat destinat a Punt de Trobada de Campclar.
- Avantprojecte de rambla al carrer Riu Segre de Campclar.
- Avenç estudi de Ca l’Agapito, antic convent beateri de Sant Domènec.

• Supervisió de projectes externs:   13
- Projecte de millora i enjardinament de les zones d’aparcament 2- 3- 5 al barri de 

Campclar, arquitecte Carles Penalba.
- Projecte bàsic i d’execució de l’enderroc edifici, conservant façana i elements pati, 

al carrer Trinquet Vell, 11 B, arquitecte Josep Maria Bartolomé.
-  Projecte de millora de les voreres, voltants i vial d’accés al poliesportiu, carrer 

Siurana de Campclar.
- Projecte bàsic i d’execució de l’arranjament del carrer La Nau.
- Projecte de remodelació de l’espai públic del carrer Riu Onyar al barri de 

Campclar, de l’empresa BGH, SL.
-  Memòria valorada de pavimentació i arranjament urbà del carrer Siurana al barri 

de Campclar, de l’empresa BGH, SL.
- Memòria valorada obres de pavimentació voreres i arranjament urbà del carrer Riu 

Algars al barri de Campclar, de l’empresa BGH, SL.
- Projecte executiu edifici aïllat destinat a Punt de Trobada de Campclar, de 

l’UTEJordi Marcé Arquitectes SLP- E- SET Serveis d’Enginyeria SLP.
- Projecte d’obres de remodelació de la rambla del carrer Riu Segre del barri de 

Campclar, de l’empresa ASPEN, Assistència i Projectes d’Enginyeria Civil SL.
- Millora de les voreres del carrer Anoia del barri de Campclar, arquitecte Carles 

Penalba.
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- Projecte de millora i enjardinament de les zones d’aparcament 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 i 
1.1.10 del barri de Campclar, arquitecte Alfonso Bolullo.

-  Projecte de pavimentació i renovació dels serveis dels carrers Compte i Mediona, a 
la Part Alta, de l’arquitecte Xavier Romaní.

- Projecte de millora de les voreres del carrer Riu Besos del barri de Campclar.

• Actes:  5
- Replanteig projecte  3 
- Obres de remodelació de la plaça Natzarè.
- Parc infantil a la plaça final del carrer Riu Onyar.
- Instal·lació de jocs infantils a la plaça Major de Campclar.

- Comprovació replanteig:   1
- Instal·lació de jocs infantils a la plaça Major de Campclar.

- Recepció:  1
- Instal·lació de jocs infantils a la plaça Major de Campclar.

• Certificacions:  1

- Obres d’instal·lació jocs infantils a la plaça Major de Campclar -  Empresa HAGS 
– SWELEK, SA  1 
(Núm. 1 (única) -  203.729,82 €)
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La Secció Tècnica d’Urbanisme i Informes de Llicències, ha realitzat, durant l’any 
2009, els treballs següents: 

LLICÈNCIES
Realització d’informes tècnics sobre les sol·licituds de llicències d’obres i d’informes, 
d’activitat i d’ús, d’obertura d’establiments.

Visites tècniques pel reconeixement d’obres, inspeccions i comprovacions tècniques 
dins el terme municipal. Assessorament tècnic divers a petició dels òrgans municipals.

Assistència a reunions de treball i cursos.

Informació dins l’horari d’atenció al públic, pel personal adscrit als treballs normals, 
i s’han pogut xifrar en un 40% de temps de la plantilla total. Així com l’atenció 
telefònica sobre l’estat de tramitació de les diferents tasques, canvis urbanístics i 
informes en tramitació.

Gestions, consultes, estudi i coordinació amb altres organismes públics i/o privats, tant 
personalment com per via telefònica.

• Informes llicències d’obres i obertura d’establiments
- Informes obertures d’establiments i activitats ...................................................145
- Informes totals llicències d’obres  ............................................................... 1.351

1a ocupació: visites d’inspecció- legalització 
obres realitzades -  devolució fiances 214

Obres menors ...............................................................................................711

 Informes de llicències d’obres ........................................................................426 

• Altres informes:
Urbanisme: cap de Servei ................................................................................. 3
Urbanisme planejament i gestió(al·legacions POUM) ...........................................3
Esports (pressupost poliesportiu Col·l. Sagrat Cor ................................................1
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 Hisenda (bonificació ICIO) .................................................................................. 4
 Béns i domini públic (devolució fiances) ................................................................3 
Assessoria jurídica (amplada diferents façanes).  ....................................................1  
Arquitectura, devolució fiances (empresa Cobra- Ferrovial)  ................................... 4  
Gestió econòmica (nou increment impost ICIO 2010)  ............................................ 1  
Total  .................................................................................................................20

Total d’informes emesos durant l’any 2009 .................................................... 1.516

• Altres tasques:
- Reunions referents als aspectes tècnics de la nova ordenança sobre Règim de 

Comunicació.

- Reunions diferents als aspectes tècnics del conveni de l’Ajuntament amb els col·legis 
d’arquitectes i arquitectes tècnics sobre el visat d’idoneïtat.

PLANEJAMENT

• Detall informes:
- Certificats aprofitament urbanístic: ................................................................... 55
- Cèdules urbanístiques: ......................................................................................30
- Certificats de qualificació urbanística:19
- Informes assessoria jurídica: ...............................................................................2
- Informes obertures d’establiments: .................................................................... 90
- Informes Departament de Béns: ........................................................................ 30
- Informes Departament Planejament i Gestió: ................................................... 133
- Informes de contractació d’obres: ........................................................................1
- Informes diversos: ..............................................................................................7
Total informes emesos durant l’any ................................................................... 367
Total hores d’atenció al públic: les corresponents durant l’horari d’atenció al públic (de 
dilluns a dijous de 9 h a 15 h, i divendres de 9 h a 14 h)

• Informes i altres escrits sol·licitats pel Departament d’Urbanisme Planejament:

- Planejament territorial i planejament general:
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- Pla director urbanístic ARES Camp de Tarragona.
- Avanç del Pla director urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona. (ISA 

preliminar) 

• Planejament general municipal:
- Modificació puntual del PGOU de Tarragona a la zona portuària (esmenes)
- Informes emesos per l’Agència Catalana de l’Aigua i per l’Administració 

d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), respecte al projecte de Modificació puntual 
del Pla general d’ordenació urbana pel que fa al sistema portuari.

- Text refós de la modificació puntual del Pla general a l’àmbit del PP1.
- Modificació puntual del Pla general al Camí Vell de Tarragona al Mas de Rafael.
- Modificació puntual de Pla general per al canvi de zonificació de les zones verdes 

que es traslladen del Castell de Masricart al PP16.
- Al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació puntual del PP8 Les Gavarres, i 

segon modificat i complementari del projecte d’urbanització del sector núm. 8.
-  Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Tarragona, del sector 

est CIM el Camp.
- Modificació puntual de Pla general respecte a la finca 11, illa 7, i la finca 15, illa 

10, del PP2.

• Planejament derivat
- Pla especial d’infrastructures corresponent a la canalització de la conca 

hidrogràfica a l’àmbit del Pla parcial 40.
- Aprovació provisional Pla parcial urbanístic de delimitació del sector SAU 5.
- Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic del vial de connexió entre Sant 

Ramon i l’estació del TAV del Camp de Tarragona.
- Esmenes de l’acord CUT 9- 7- 08 sobre l’aprovació definitiva de la 4a modificació 

del PP2 del Pla general d’ordenació urbana. 
- Pla especial de les zones 1a- 1d- 1g del Port de Tarragona.
- Al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla parcial 21, 

Rodolat del Moro.
- Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, CTUT, sobre la 

modificació puntual del Pla parcial 21, Rodolat del Moro.
- Pla de millora urbana per la modificació puntual dels usos dels sòl qualificats de 

zona de ciutat jardí apartamental i comercial del sector de La Móra.
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- Pla de millora urbana per la concreció volumètrica de la parcel·la B- 1 a la Via 
Augusta, UA 27.

- Pla especial de concreció d’ús de l’àrea d’equipaments situada a l’avinguda de 
Josep Gramunt i Subiela de Tarragona.

- Pla especial de protecció i rehabilitació del sector de la Casa de l’Ardiaca Major de 
la Catedral de Tarragona.

- Pla de millora urbana de l’edifici de l’avinguda Catalunya, núm.18.

•  Projectes d’urbanització:
- Projecte executiu d’urbanització de l’ampliació i millora del Camí Vell de Tarragona 

al Mas de Rafael, entre la carretera TP- 2031 i el Coll de Jou per a l’accés al 
Centre Penitenciari Mas d’Enric al Catllar.

- Projecte d’urbanització de l’àmbit A del polígon residencial Campclar, Tarragona.
- Al·legacions al projecte de moviment de terres de les parcel·les del PP9, amb motiu 

de la seva aprovació inicial per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de 
maig de 2009.

• Llicències de parcel·lació
- Llicència de parcel·lació per a segregar i agrupar una porció de terreny entre dues 

finques compreses en el polígon de la Gran Indústria
- Llicències de parcel·lació de les parcel·les 18, 19 i 28 situades al carrer Alta 

Garrotxa, núm. 9, 11 i 17, respectivament
- Llicència de parcel·lació PERI TABACALERA (PERI 2)
- Sol·licitud de declaració d’innecessarietat de parcel·lació urbanística d’unes finques 

Sant Pere de Sescelades a instància de Incasòl.
- Innecessarietat de llicència de parcel·lació urbanística de la parcel·la situada al 

carrer Riu Anoia, núm. 4, de Campclar, a instància Incasòl.
- Llicència urbanística de parcel·lació per a la constitució d’un règim de propietat 

horitzontal de la finca matriu en tres finques, al carrer del Sofre, 22, del polígon 
industrial Riu Clar.

• Altres:
- Descatalogació garita i edifici central del Centre Penitenciari.
- Informació urbanística respecte als paràmetres edificatoris de la finca situada al 

carrer Xavier Montsalvatge, 2.
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- Projecte sistema d’informació polígons industrials de Catalunya.
- Informació respecte a la normativa que afecta el terreny on s’ubiquen les 

instal·lacions de l’av. dels Pins de Sant Salvador.
- Si la zona de l’Ermita de la Salut està inclosa dins de l’àmbit de suspensió de 

llicències acordat en l’aprovació inicial per segona vegada del POUM.
- Informació respecte a la possible ampliació de sostre de la finca situada a l’illa 

delimitada pels carrers Siurana, passeig de Santa Isabel i passeig Escala Dei, de la 
urbanització Sant Salvador.

- Informe en relació a les modificacions en la qualificació de l’equipament del nucli 
de Campclar (comissaria Mossos d’Esquadra)

- Informació pública del “Proyecto complementario de trazado: reposición de 
accesos al polígono industrial Riu Clar y servicios afectados. Autovía Tarragona- 
Montblanc (A- 7). Tramo: Tarragona -  El Morell. Clave: 12- T- 3341”.

- Informació urbanística del terreny situat al c. Riu Siurana, 49, cantonada amb al c. 
Riu Anoia, 9, del polígon residencial Campclar

- Autorització de desplaçament d’un centre de transformació per a l’execució de la 
futura glorieta G- 6 (Torreforta – parc de Riu Clar).

- Informe urbanístic de la finca situada al passeig Torroja, núm. 22.
- Informe urbanístic del Complex Esportiu Sant Jordi.
- Altres informes per a altres administracions locals.
- Aprovació inicial de la modificació puntual de l’article 82 de les normes 

urbanístiques d’Altafulla.
- Informe sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual de les normes 

subsidiàries a l’àmbit de la zona La Beurana, del terme municipal d’Altafulla.
- Etcètera.

• Informes i altres escrits sol·licitats pel Departament d’Urbanisme Gestió:

- Redacció de projectes d’expropiacions: 
Finca del camí I de Campclar; platja Llarga; servitud de pas de la platja Savinosa; 
passeig de la Independència, núm. 10; complementària per ocupació temporal 
a la Via Augusta 125- B; UA 22 platja Savinosa; Finques 8647501, 8247601 
i 9148701 situades a la platja llarga; expropiació de la finca situada al carrer 
Sant Llorenç, núm.10, illa 39, afectada pel Pla especial de la Part Alta; instal·lació 
estació transformadora illa 2 PP3; normalització finques Hospital Joan XXIII; 
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projecte de reparcel·lació UA 35; projecte d’urbanització UA 19, Boscos de 
Tarragona; provisional del PP9, sector nord.

- Reparcel·lacions:
Finca 29 del PP2; Modificació projecte de reparcel·lació Via Augusta UA 27; 
projecte de reparcel·lació PERI 2 Jaume I- Tabacalera; reparcel·lació voluntària UA 
1601, passeig Rafel Casanova; projecte de reparcel·lació UA 1, modificació puntual 
del pla general PP2.

- Altres informes:
Projecte de regularització finques del PP2, entorn a l’Hospital Joan XIII; obres 
d’urbanització del PP1, PERI 18, vial pendent d’execució; descripció zona verda, 
equipament i vialitat així com els seus límits del camí XXIII de Campclar, núm. 6; 
connexió ferroviària pel trànsit de mercaderies entre l’àrea de Tarragona i la línia 
Castellbisbal/Papiol- Mollet Sant Font; ocupació dels terrenys de cessió obligatòria 
a la UA 28- B Urbanització Antibes; oferiment de cessió d’una porció de terreny 
situada al costat de l’estació de servei de Sant Pere i Sant Pau.

- Treballs delineació:
Còpies de plànols per a Urbanisme Planejament i Urbanisme Gestió; còpies de 
diversos plànols per a cèdules urbanístiques i certificats de règim urbanístic; còpies 
de CD per a Urbanisme Planejament.

- Altres tràmits:
- Gestions, estudi, consultes i coordinació amb altres organisme públics i/o privats, 

tant personalment com per via telefònica.

. Visites tècniques diverses pel reconeixement i desenvolupament del planejament, 
seguiment tasques urbanístiques, comprovacions tècniques, etc. Dins el terme 
municipal.

- Assistència a reunions de treball, comissions informatives, Jurat Provincial 
d’Expropiació Forçosa de Catalunya, ponències, etc., dins i fora de les 
dependències municipals i d’horari habitual. Assessorament tècnic a petició dels 
òrgans municipals, tant a nivell organitzatiu com a decisori.
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- Tasques habituals de confecció de projectes, lliurament de còpies en general, 
enquadernació de documents i projectes per a diversos departaments municipals, 
lliurament de còpies de la Revisió del Pla general i parcel·laris de la contribució 
territorial urbana.

- L’expedició de còpies de plànols de gran format.

- La informació diària dins l’horari d’atenció al públic ha estat atesa principalment 
per dues persones com a tasca prioritària, així com pel personal adscrit a aquest 
Departament; així com l’atenció telefònica sobre l’estat de tramitació de les 
diverses tasques i informes en tramitació.

SERVEIS TÈCNICS DE TOPOGRAFIA

- Els expedients tramitats han estat 79: alineacions i rasants (13); aixecaments 
topogràfics (10); replantejaments d’obres (2); càlculs topogràfics i geomètrics 
(8); sol·licituds de cartografia (29); Informes tècnics (10); sol·licituds de bases 
topogràfiques (5); altres (2)

- Els principals treballs realitzats són els següents:
- Aixecaments topogràfics de detall per a diversos projectes, obres i expedients 
municipals, com els dels carrers Mas d’en Potau, Orosi, G. Contreras, Pau del 
Protectorat, plaça de la Font, PP9, i Palau de Congressos, Mina de l’Arquebisbe, entre 
d’altres.
També s’han realitzat treballs de camp de comprovació cartogràfica.
Destaquen els aixecaments per comprovar si compleixen les normes d’accessibilitat 
urbanística de guals per a persones amb mobilitat reduïda.
- Les 13 actes de demarcació d’alineacions i rasants s’han realitzat a les zones: 
Bonavista, Torreforta, Campclar, centre, etc. A més a més, també s’ha realitzat 
replantejaments de finques i elements constructius per a diversos projectes i expedients.
- S’ha realitzat un total de 29 expedients d’elaboració cartogràfica, com a consultes a 
la base cartogràfica, subministraments de documentació per a ciutadans i empreses, 
plànols per a tràmits administratius i reparcel·lacions, cartografia temàtica. També 
s’ha redactat un total de 10 informes tècnics per a diferents expedients municipals.
·S’ha implantat mig centenar de bases topogràfiques de la xarxa topogràfica 
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municipal, mesurades amb metodologia GPS amb postprocés subcentimètric i per 
taquimetria amb poligonals de precisió.
- S’ha elaborat bona part del treball final de carrera dels estudis d’Enginyeria Tècnica 
en Topografia, consistent en la xarxa topomètrica municipal de Tarragona, realitzada 
mitjançant un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya.
-  S’ha acollit a 2 becaris: 1 dels estudis del CFGS per a realitzar pràctiques i un becari 
d’Enginyeria Tècnica en Topografia. 
- En el grup de treball de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya 
s’ha treballat en l’elaboració del plec de prescripcions tècniques per a l’elaboració de 
cartografia topogràfica a escala 1:500.
- El personal del servei de topografia ha rebut formació en SIG (Sistemes d’Informació 
Geogràfica), programes de topografia i ofimàtica, assistint a un total de 5 cursos de 
formació i diverses jornades tècniques.
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El Servei d’Urbanisme ha realitzat durant l’any 2009 els treballs següents:
Durant l’exercici de 2009 l’estructura del Servei d’Urbanisme ha estat modificada pels 
acords municipals següents: 
- Acord de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2008 pel qual es crea 

l’Oficina de Projectes.
- Decret de l’alcalde d’1 de març de 2009 d’inscripció aquesta Oficina a l’Alcaldia.
- Acord del Consell Plenari de 28 de novembre de 2008, pel qual deixa de dependre 

del Servei d’Urbanisme, la secció d’arquitectura, inspecció i disciplina urbanística 
que passen de l’Àrea de Mobilitat i Seguretat Ciutadana. 

- Acord del Consell Plenari de 21 de desembre de 2009, amb efectes a l’any 2010, 
pel qual les funcions de domini públic passen a l’Àrea de Mobilitat i Seguretat 
Ciutadana. 
Durant l’exercici de 2009 aquest procés iniciat per l’acord del Consell Plenari de 
28 de novembre de 2008 no s’ha consolidat. 
Aquest procés de transformació haurà de continuar a la vista de la nova normativa 
municipal que es troba en tràmit respecte, especialment, a llicències d’obres i 
la que es pugui derivar de l’aplicació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats que entrarà en vigor en el mes 
d’agost d’enguany i de l’aprovació provisional del POUM, en què el Servei haurà 
de reestructurar- se per fer front a les tasques que li son pròpies d’atenció als 
objectius de l’iniciativa pública i privada. 

• Funcions del Servei 
Sota la direcció i supervisió del cap de l’Àrea de Territori: 
- Direcció executiva i coordinació dels serveis administratius i tècnics, que afecta a:

- Pla d’ordenació urbanística municipal. Formulació, manteniment i control del 
sistema d’informació geogràfica.
- Coordinació dels equips col·laboradors de la IV revisió del POUM. 

- Sistemes generals 
- Urbanisme planejament i gestió, tant des del punt de vista de tràmit 
juridicoadministratiu com a tècnic.
- Obra d’urbanització, quant a les tasques de les enginyeries municipals.
- Conservació i manteniment de l’enllumenat públic i immobles municipals.
- Llicències d’obres i mediambientals des del punt de vista de tràmit 
juridicoadministratiu com a tècnic. 
- Béns, patrimoni municipal del sòl i habitatge i domini públic. 
- Relacions no institucionals amb les altres administracions, institucions i 
companyies de serveis.
Aquest apartat ha suposat mantenir relacions continuades amb: INCASÒL; 
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CIMALSA; SEGIPSA; INVIFAS; GIESE; ADIGSA; URV; JOCS DEL MEDITERRANI; 
EMATSA; SMHAUSA; ACA; ARQUEBISBAT; FECSA- ENDESA; GAS; TELEFONICA.
Departaments de la Generalitat de Catalunya, especialment, Ensenyament, Sanitat, 
Treball, Interior, Medi Ambient i Habitatge, Política Territorial i Obres Públiques, 
Cultura i Economia i Finances. 
Departaments ministerials, especialment, Costes, Carreteres, Patrimoni de l’Estat i 
Presidència. 

•  Planificació i execució dels objectius de les àrees municipals de caràcter sectorial 
que afectin al territori. 

•  Atenció al compliment dels objectius de l’Àrea de Territori en l’àmbit de les seves 
competències i la seva planificació per objectius. 

•  Tramitació d’expedients d’iniciativa municipal. 
•  Convenis urbanístics.
•  Consorcis urbanístics (ARE i Parc Tecnològic).
•  Organització del Servei tant en recursos humans com en mitjans materials.

El Servei compta des de l’any 2007 amb un manual de funcions i proposta 
organitzativa, afectada per l’encàrrec als serveis tècnics municipals de la 
redacció de la 2a aprovació inicial i provisional de la IV revisió del POUM 
amb la cartografia actualitzada i l’informació urbanística a incorporar al Servei 
d’Informació Geogràfica, amb un augment de plantilla de 2 tècnics superiors, 
totalment insuficient, per donar compliment als encàrrecs esmentats. 
La participació del Servei en la modernització de l’Ajuntament és basa precisament en 
finalitzar, el més aviat possible, els encàrrecs de contingut molt complex esmentats, en 
la vessant tècnica i jurídica, i atendre el ciutadà i a la ciutat, amb normalitat.

• Estructura actual

  CAP DE L’ÀREA  CAP DEL URBANISME PLANEJAMENT
   DEL TERRITORI SERVEI URBANISME GESTIÓ
  MAPA DE LA CIUTAT POUM
  SERVEIS TÈCNICS D’URBANISME i GIS

  BENS DOMINI PÚBLIC
  LLICÉNCIES D’OBRES
  LLICÈNCIES MEDIAMBIENTALS
  ENGINYERIA DE CAMINS
  ENGINYERIA INDUSTRIAL
  INSPECCIÓ
  DISCIPLINA
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• Expedients Consell Plenari

- Conveni amb l’Incasòl de permuta per possibilitar l’equipament del Pla integral de 

Campclar de “Trobada d’espais” i autorització per ocupar la finca.

- Conveni per la rehabilitació de la casa de l’Ardiaca al pla de la Seu

- Conveni pel desenvolupament del Parc Tecnològic. 

- Addenda Conveni amb GIESE per la rescissió del contracte d’arrendament de les 

dependències de la Policia al carrer Santiyán. 

- Conveni passera de la Ciutat de Repòs i Vacances.

- Convenis aparcaments de dissuasió.

- Conveni Mas Morató.

- Modificació dels terminis de caducitat de les llicències.

- Conveni amb la propietat per l’adquisició Hostal del Sol.

- Adquisició de l’Hostal del Sol.

• Expedients Junta de Govern Local

- Conveni de dotació d’infrastructures entre l’Institut Català del Sòl, l’Ajuntament de 

Tarragona, Telefónica de España SAU i Telefónica Móviles España, SA, per a la 

construcció d’infraestructures de telecomunicacions en la urbanització àmbit A, del 

polígon residencial Campclar.

- Inici d’expedient de permuta del Banc d’Espanya i sol·licitud autorització a 

SEGIPSA d’ocupació de la finca. 

- Sol·licitud a la Direcció de passos a nivell d’ADIF que doni prioritat a l’execució de les 

obres de la supressió del pas a nivell existent, el qual afecta a la circulació de vianants. 

- Encàrrec a SMHAUSA de la redacció d’una modificació del POUM. 

• Expedients iniciats d’iniciativa municipal i d’altres administracions  44

• Contractacions

- Contractes menors d’assistència:   10

• Número d’informes 46

• Atenció al ciutadà  186 visites

• Personal col·laborador  1 auxiliar administrativa
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La secció d’Urbanisme- Planejament ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs 
següents: 

En primer lloc cal posar de manifest que, a més de les tasques pròpies de tramitació 
del planejament urbanístic, es realitzen altres tasques relatives a la informació i 
assessorament urbanístic, llicències de parcel·lació urbanística, i sistematització de 
les dades de planejament, que durant l’any 2009 han estat les que es quantifiquen 
tot seguit:

• Instàncies presentades: 736, de les quals 323 són al·legacions al POUM.

• S’han incoat 181 expedients relatius a instruments de planejament, projectes 
d’urbanització i peticions d’informació referent a l’estat d’execució del 
planejament, així com a la seva tramitació, sol·licitud de documentació i informació 
urbanística general.

• S’han cursat 34 compareixences.

• 9 anuncis d’informació pública del planejament a tràmit i 6 anuncis a les persones 
que han resultats desconegudes en la pràctica de la notificació individual.

• S’ha preparat i sistematitzat la documentació digital dels diferents plans urbanístics 
que es troben en tràmit, als efectes de la seva incorporació en el web de 
l’Ajuntament amb l’objecte de garantir- ne l’accés telemàtic. Aquesta informació 
del web municipal ha rebut, durant l’any 2009, un total de 11.179 visites d’acord 
amb el detall següent:
- 4.532 visites al planejament vigent.
- 5.685 visites al POUM 2008 (planejament en informació pública).
- 962 visites al planejament a tràmit.

• Llicències de parcel·lació, denegacions de llicències de parcel·lació i certificats 
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació: 11

• S’han realitzat 163 decrets.
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• S’han expedit 72 cèdules urbanístiques, certificats de classificació i qualificació i 
certificats d’aprofitament urbanístic.

• S’han emès 251 informes a petició dels diferents departaments i òrgans municipals 
i previ a l’adopció dels corresponents acords i resolucions.

• S’han preparat, per a l’Assessoria Jurídica Municipal, certificacions, fotocòpies, 
diligències, proves documentals i informes en un total de 23 trameses.

• S’han atès verbalment diferents consultes i peticions dels departaments municipals, 
de les quals 80 han comportat la localització i el préstec de la documentació 
existent en els arxius del departament i s’han atès les consultes externes, telefònica 
i presencials, sol·licitant informació sobre l’estat de la tramitació dels procediments.

 
• Preparació dels assumptes que van ser tractats a la Comissió Informativa i 

de Seguiment de l’Àrea de Territori, en un total de 33 expedients, als efectes 
d’informar els seus membres sobre el contingut.

• Secretaria delegada de la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte 
d’ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic. 

• S’ha mantingut actualitzada la base de dades confeccionada per la secció 
d’Urbanisme- Planejament, relativa al planejament urbanístic tramitat, per a que 
pugui continuar servint de base per a la confecció del GYS i facilitar la consulta per 
part dels diferents serveis de l’Àrea de Territori.

Respecte als expedients relatius als instruments d’ordenació territorial i als de 
tramitació del planejament urbanístic, s’han realitzat les tasques següents:

• Plans directors

- Pla director urbanístic àmbit central Camp de Tarragona
-  Donar compte i proposta de ratificació del Decret de l’Alcaldia de data 30.10.08 

i de l’escrit d’al·legacions presentat en el tràmit de consulta, formulant- hi els 
suggeriments, propostes i al·legacions recollits en els informes tècnics.



AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2009324

ÀREA DE TERRITORICAPÍTOL IV

URBANISME-PLANEJAMENT I  URBANISME-GESTIÓ

-  Donar compte i proposta de ratificació del Decret de l’Alcaldia de data 02.10.09, i 
de l’escrit presentat en el tràmit de consulta (ISA preliminar) davant l’àrea de Plans 
i Programes de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental del Departament de 
Medi ambient.

- Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de 
Tarragona.
- Acord de comparèixer i escrit d’al·legacions davant la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Tarragona.
-  Donar compte i proposta de ratificació del Decret de l’Alcaldia de 25 d’agost de 

2009 i del recurs potestatiu de reposició interposat contra la resolució del conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques d’aprovació definitiva del Pla director.

• Pla d’ordenació urbanística municipal de Tarragona (POUM)

- Secretaria delegada (acta de la sessió) de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de Territori, celebrada en data 11 de juny de 2009.

- Sistematització dels informes dels organismes sectorials rebuts en la segona 
aprovació inicial del POUM de data 21 de novembre de 2008, elaboració d’un 
extracte comprensiu de les observacions recollides en aquests informes i tramesa 
als serveis tècnics del POUM.

- Sistematització de les al·legacions presentades a la segona aprovació inicial del 
POUM de data de 21 de novembre de 2008, elaboració de requeriments de 
representació i tramesa als serveis tècnics del POUM.

• Modificacions puntuals del planejament general

- Modificació puntual del Pla general a l’àmbit del Pla parcial 1, avinguda Andorra, 
promoguda per Mobinmob, 1, SL.

- Assumpció del text refós

- Modificació puntual de Pla general respecte la finca 11 de la illa 7 i la finca 15 
de la illa 10, del Pla parcial 2 de Tarragona, presentada per Domespa Desarrollos 
Urbanísticos, SL.
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- Aprovació inicial, realització de tràmit d’informació pública i sol·licitud d’informe a 
la Direcció General de Promoció de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

- Modificació Puntual del Pla general per a la delimitació d’un sector de 
sòl urbanitzable delimitat, amb la finalitat que sigui incorporat dins l’ARE de 
La Canonja del Pla director urbanístic del Camp de Tarragona, presentat per 
l’Ajuntament de La Canonja.
- Aprovació provisional

- Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Tarragona pel que fa al 
sistema portuari, promogut per l’Autoritat Portuària de Tarragona.
- Aprovació inicial, realització de tràmit d’informació pública i sol·licitud d’informes 

als organismes que resulten afectats per raó de llurs competències sectorials i 
concedir audiència a l’Ajuntament de Vilaseca.

- Resolució d’al·legacions i aprovació provisional.

- Modificació puntual de Pla general per al canvi de zonificació de les zones 
verdes que es traslladen del Castell de Masricart al Pla parcial 16, promogut per 
l’Ajuntament de l’Entitat Municipal Descentralitzada de La Canonja.
-  Aprovació inicial, realització de tràmit d’informació pública i sol·licitud d’informe 

al Departament de Cultura de la Generalitat

- Proposta d’esmena de l’errada detectada en els plànols de la sèrie 6 del Pla general 
vigent, pel que fa a la finca on es troba ubicat el Mas Mascaró, propietat de 
l’Incasòl, en el polígon industrial Riu Clar.

• Plans parcials

- Modificació puntual a l’àmbit del Pla parcial 21 Rodolat del Moro, presentat pel 
gerent del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA
- Resolució d’al·legació i aprovació provisional 
- Assumpció del projecte esmenat 
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- Modificació del Pla parcial sector PP1 “Avinguda Andorra” i el seu entorn, a 
Tarragona, i projecte d’urbanització, promogut per MOBINMOB, 1, SL,
- Assumpció del text refós amb incorporació de les esmenes presentades

- 4a modificació del Pla parcial urbanístic núm.2, redactat pels serveis tècnics 
d’Urbanisme
- Assumpció del Text refós

- Modificació puntual del Pla parcial 8, Les Gavarres, promogut per la Junta de 
Compensació
- Resolució d’al·legacions i Aprovació provisional

- 5a modificació del Pla parcial 2, respecte la finca 11 de la illa 7 i la finca 15 de la 
illa 10, amb la incorporació d’ofici en la columna “procedència” corresponent a les 
illes 7 i 10, del quadre 6.2 de la memòria del projecte, promoguda per Domespa 
Desarrollos Urbanísticos, SL.
-  Aprovació inicial, realització tràmit d’informació pública i sol·licitud d’informe a la 

Direcció General de Promoció de l’Habitatge

• Plans de millora urbana

- Pla de millora urbana per possibilitar la construcció d’un pavelló esportiu cobert, 
annex al Col·legi Sagrat Cor de Tarragona, presentat per la Fundació Cultural 
Privada Sagrat Cor de Jesús.
- Assumpció del Text Refós

- Pla de millora urbana de l’edifici de l’Avinguda Catalunya, núm.18, presentat per 
AÑANA,SL.
- Aprovació provisional

- Pla de Millora urbana per a la concreció volumètrica de la parcel·la B- 1 de la UA 
27, Via Augusta, presentat per VIA AUGUSTA 5 ESTRELLES, SL.
- Resolució aprovació inicial
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- Pla de Millora Urbana de l’edifici de l’Avinguda Catalunya, núm.18, presentat en 
data 1.04.08, per AÑANA, SL, amb la substitució de la memòria, per la presentada 
en data 11.03.09.
- Aprovació inicial i realització tràmit informació pública
- Aprovació provisional

• Plans especials urbanístics

- Pla Especial de protecció del carrer Unió-carrer Apodaca, promogut pels serveis 
territorial del Departament de Cultura de la Generalitat, pel que fa a l’edifici núm. 
24 del carrer Apodaca.
- Esmenada l’errada detectada en l’article 5 de la normativa del Pla Especial

- Pla especial de l’illa 11 de la Part Alta de Tarragona, delimitat pels carrers d’en 
Comte, Misser Sitges, d’en Mediona i dels Cavallers, presentat a tràmit pel Sr. Lluís 
Claravalls i Lluís.
- Resolució aprovació inicial 

- Pla especial urbanístic de les zones 1a i 1g del Port de Tarragona per donar 
compliment a l’article 18.2 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de 
l’Estat i de la marina mercant, promogut per l’Autoritat Portuària de Tarragona
- Aprovació inicial, realització tràmit d’informació pública i sol·licitar informe als 

organismes que resulten afectats per raó de llurs competències sectorials
- Aprovació provisional

• Projectes d’urbanització
- Segon modificat i complementari del Projecte d’urbanització del Pla parcial 8, Les 

Gavarres, presentat per la Junta de Compensació.
- Aprovació definitiva

- Projecte d’urbanització dels espais lliures de la Unitat d’Actuació 1 del Pla parcial 2, 
antiga zona oest, promogut per la Junta de Compensació de l’àmbit.
- Aprovació definitiva
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- Projecte de moviments de terres de les parcel·les del Pla Parcial 9
- Aprovació inicial i realització del tràmit d’informació pública

• Diversos
- Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona

- Donar compte dels informes emesos pels diferents serveis municipals

· Tràmit de consulta per l’avaluació de l’impacte ambiental del projecte “Conexión 
ferroviaria para el tráfico de mercancías entre el área de Tarragona y la línea 
castellbisbal/Papiol- Mollet- sant Fost”
- Acord de comparèixer i escrit d’al·legacions presentat davant la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental 

- Informació pública del “Projecte complementari de traçat. Reposició d’accessos al 
Polígon Industrial de Riu Clar i Serveis afectats. Autovia Tarragona- Montblanc (A- 
27). Tram: Tarragona- El Morell. Clau: 12- T- 3341”
- Ratificació de la resolució de l’alcaldia i de l’escrit d’al·legacions presentat davant 

de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya de la Direcció General de 
Carreteres del Ministeri de Foment

- Autorització a la Demarcació de carreteres de l’Estat a Catalunya d’ocupació 
provisional de terrenys, dins del Pla de Millora Urbana i normalització de finques 
dels solars del Patrimoni Municipal del Sòl, junt el barri del Parc Riu Clar, de 
titularitat municipal, amb condicions de modificació de projecte. 

- Tràmit de consulta per l’avaluació de l’impacte ambiental del projecte de “Nueva 
terminal Aérea y ampliación de la plataforma en el Aeropuerto de reus”,
-  Acord de comparèixer i donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 17.09.09 

davant la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio 
de Medio Ambiente. 

La Secció d’Urbanisme- Gestió ha realitzat, durant l’any 2009, els següents treballs:

• Reparcel·lacions
- Projecte de reparcel·lació del PP2, Sector Nord, Zona Oest
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No admetre a tràmit el recurs de reposició presentat pel Sr. Just Gelabert Roca per 
ser presentat fora de termini. 
Redacció i preparació de la liquidació mitjançant l’aplicatiu de la Tresoreria.
Aprovar la liquidació en concepte d’execució subsidiària dels treballs realitzats a la 
finca del Sr. Just Gelabert. 

Acceptar la cessió d’ús a l’Ajuntament de Tarragona d’una franja de terreny per 
tal de millorar l’accessibilitat a la zona verda del PP2 des del carrer Macià Mallol i 
Bosch. 

Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris, requeriments, 
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.

· Projecte de reparcel·lació el PP9, Autovia de Reus Tgna. N- 420

Interposar recurs d’alçada davant la Dirección General de los Registros y del 
Notariado contra la qualificació expedida pel Registrador de la Propietat del 
Registre núm. 3 de Tarragona, per tal que es procedeixi a la inscripció registral de 
l’acta de subsanació del projecte de reparcel·lació atorgada el 26 de març de 2007. 

Desestimar l’escrit presentat per 9 Mar Immobles i Gestió, SL, en relació a la 
ubicació de les ET de serveis generals.

Encarregar als serveis tècnics d’urbanisme que redactin el projecte d’expropiació 
forçosa dels terrenys afectats a diverses finques del polígon 30 de la Horta Gran, 
afectades pel projecte de reparcel·lació.

Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris, requeriments, 
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.

· Projecte de reparcel·lació del PERI 2, Jaume I- Tabacalera

Aprovació inicial i definitiva del projecte de reparcel·lació redactat per l’advocat Sr. 
Josep Enric Luján Lerma.
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Estimar la petició formulada per Promociones JMF, S.A., modificar el Decret de 
l’Alcaldia de 25/11/08 d’execució de la sentència dictada per TSJC i reconèixer 
les despeses efectuades per Promociones JMF, S.A. en benefici del PERI 2, Jaume 
I- Tabacalera. 

Esmenar l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern Local de 5 
d’octubre de 2009. 

Tramitació per a la devolució d’ avals a diferents propietaris.

Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris, requeriments, 
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.

- Projecte de reparcel·lació del PP3

Tramitació per incorporar diverses despeses en el compte de liquidació provisional.

Aprovació inicial i definitiva del compte de liquidació definitiu redactat per 
l’arquitecta Municipal de la Secció Tècnica d’Urbanisme.
Ampliar el termini d’audiència a diversos interessats en relació a l’acord 
d’aprovació inicial del compte de liquidació definitiu. 

Requerir a l’Associació Administrativa de Cooperació per tal que aporti acord de 
dissolució d’aquesta entitat urbanística col·laboradora, aprovar dita dissolució i 
requerir al seu president per tal que procedeixi a la liquidació.

Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris, requeriments, 
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.

- UA 1901, Parcel·les Iborra

Aprovar la constitució de l’Associació Administrativa de cooperació Ermita de la 
Salut.

·UA 27, Via Augusta
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Requerir a l’arquitecte redactor de la modificació del projecte de reparcel·lació que 
esmeni les deficiències trobades en el document presentat a tràmit.

Iniciar expedient de reparcel·lació, aprovar inicialment la modificació del projecte 
de reparcel·lació i sotmetre’l a informació pública.

Trasllat d’informes a diversos propietaris.

- UA 1 de la Modificació puntual del Pla General en l’àmbit del PP2

Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, amb les prescripcions 
introduïdes d’ofici en l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de febrer de 2008, 
i encarregar a la Junta de Compensació que redacti un Text refós.

- Projecte de reparcel·lació del PP17, sector Sud de Bonavista

Denegar la petició d’Inm Prom y Edificaciones TP, S.L, d’incorporar al compte de 
liquidació les despeses d’execució d’obres d’urbanització del carrer Dos. (06/08) 

- Unitat d’Actuació 1601, “Rafael Casanova”

Desestimar les al·legacions presentades per Tarracomar Inversiones SL, i aprovar 
definitivament la proposta de reparcel·lació voluntària. Procedir a la publicació de l’anunci.

Resoldre el recurs de reposició interposat per Tarracomar Inversiones SL, contra el 
Decret de l’Alcaldia de 16 de febrer de 2009.

No admetre a tràmit el recurs de reposició interposat per Tarracomar Inversiones SL, 
contra el Decret del Tinent d’Alcalde de Territori de 12 de març de 2009.

Redacció i preparació de la liquidació mitjançant l’aplicatiu de la Tresoreria.
Aprovar la liquidació en concepte de substitució econòmica de l’aprofitament de 
cessió al municipi en dit àmbit que haurà de fer efectiva Tarracomar Inversiones SL. 

Diversos requeriments als interessats en l’expedient.
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- Projecte de normalització de finques de l’entorn de l’Hospital Joan XXIII

Aprovació inicial i definitiva del compte de liquidació definitiu redactat per l’arquitecta 
municipal de la Secció tècnica d’Urbanisme.

- Projecte de reparcel·lació de la UA 45 La Canonja/Bonavista
Iniciar expedient de reparcel·lació i aprovar inicialment el nou projecte de 
reparcel·lació, i sotmetre’l a informació pública.

- Projecte de reparcel·lació de la UA15
Sol·licitar a la Comissió Jurídica Assessora l’emissió de dictamen preceptiu sobre la 
revisió d’ofici de l’acord del Consell Plenari de 19 de febrer de 1999, instada per 
FOR- COT INMOBILIARIA S.L i suspendre el termini de resolució de l’expedient fins 
que aquesta emeti el dictamen.
Desestimar la petició de FOR- COT INMOBILIARIA SL, de revisió d’ofici de l’acord 
del Consell Plenari de data 19 de febrer de 1999.

•Projectes de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica

- PP8, Les Gavarres
Nomenament dels nous membres de la Junta de Delegats i donar- se per assabentats.

Resoldre el recurs d’alçada interposat contra la resolució del President de l’Entitat 
Urbanística de Compensació de 27 d’abril de 2009.

Trasllat a la Junta de compensació de diversa documentació.

- PERI 7, Mas Morató, Urbanització Balcó de Tarragona.

Nomenament dels nous membres del Consell Rector i donar- se per assabentats.

Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris i amb la Junta de 
Compensació com requeriments, citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.

- PP21, Urbanització Rodolat del Moro
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Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris i amb la Junta de 
Compensació com requeriments, citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.

Requerir a la Junta de compensació per tal que presenti el compte de liquidació 
definitiu de les obligacions assumides per l’entitat sota el sistema de compensació.

- Boscos de Tarragona
Preparació i trasllat a la Junta liquidadora de diversa documentació.

- Polígon II de la Móra
Tramitació de diverses peticions presentades pels interessats.

- Pla parcial 31 Cala Mora
Incoar expedient pel possible incompliment de les obligacions urbanístiques de la 
urbanització de Cala Mora per la promotora RIMONI, S.A i requerir- los per tal 
què presentin a tràmit la modificació del Pla parcial 31 i la modificació del projecte 
d’urbanització. 

- Projecte de regularització de finques situades entre el PP2 i l’àrea de l’entorn de Joan 
XXIII.
Requeriment als promotors del projecte. 

• Cessions de terrenys 

- Acceptar l’oferiment de cessió de Tenetius de Tots SL, de dues porcions de terreny 
situades al Passeig Santa Isabel del barri de Sant Salvador, destinades a zona verda. 
Formalització de l’acta de cessió.

- Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de 21 de juliol de 2008, 
sobre les finques de cessió del polígon IV de la Mora i que es procedeixi a un nou 
estudi de l’expedient administratiu. 

- Desestimar les al·legacions presentades per Gersa Sociedad de Patrimonio 
Inmobiliario SL, Lamart Consultores SL, i Inmobiliaria Montsant SA, i ocupar els 
terrenys de cessió obligatòria i gratuïta en l’àmbit del polígon IV de la Mora, 
destinats a zona verda.
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- Denegar l’acceptació de l’oferiment de cessió per part de Luvirr, SA, d’una porció de 
terreny a fi d’agrupar- la a la finca situada a la carretera del Pont d’Armentera núm. 
26, propietat de l’Ajuntament de Tarragona. 

- Acordar la cessió d’ús a Endesa Distribución Eléctrica, S.L, dels locals que alberguen 
els centres de transformació dins les finques propietat d’aquest Ajuntament a la UA 
45, La Canonja- Bonavista. 
Formalització de l’acta de cessió.

- Formalitzar l’acta de cessió per part de Zamir Siglo XXI, SL d’una porció de terreny 
situada al carrer Estanislao Figueras 22. 

- Fer un requeriment a Endesa Distribución Eléctrica, SL, en el tràmit per a la cessió 
d’ús de local per a centre de transformació i constitució de servitud d’energia 
elèctrica situat al polígon II de la Mora. 

-  Formalitzar l’acta d’ocupació de terreny de cessió obligatòria en virtut del projecte 
de reparcel·lació de la UA 41, Gran Industria.

- Diverses tramitacions individualitzades amb diferents interessats, requeriments, 
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.

• Expropiacions

- Expropiació forçosa dels terrenys necessaris per l’execució del Projecte 
d’urbanització del passeig marítim de la Platja Llarga de Tarragona.

Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern 
Local de 15/10/07. 

Rebutjar el full d’apreuament presentat pels interessats, aprovar els fulls 
d’apreuament municipal obrants en les adaptacions dels projectes d’expropiació de 
diverses finques.

Esmenar l’errada material detectada en l’acord del Consell Plenari de 25 de febrer 
de 2009. 
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Acord d’interposar recurs de reposició contra els acords de 13 i 19 de maig de 
2009 del Jurat d’Expropiació de Catalunya, relatiu a les finques propietat de 
Caridad de Barraquer SA. 

Executar la sentència dictada per la sala Contenciosa Administrativa del TSJC, 
de 29 de maig de 2009, i en conseqüència, anul·lar l’acord del Consell Plenari 
de 28 de febrer de 2006, i les actuacions administratives posteriors referents a 
l’expropiació forçosa de diverses finques. 

- Expropiació de la finca situada al carrer Vint- i- sis de Bonavista, afectada per 
sistemes d’espais lliures i viari, propietat d’AÑANA, SL d’OLLAVARRE, SL, i dels Srs. 
Antonio, Maria Dolores i Luís Maria Salas de Córdoba.

Formalització de l’acta de pagament per la diferència entre l’import del full 
d’apreuament municipal, ja abonat, i la resta del preu just fixat pel Jurat 
d’Expropiació de Catalunya. 

- Expropiació complementària de part de la finca situada a la Via Augusta núm. 
125- B, destinada a vialitat, afectada per les obres d’urbanització propietat dels Srs. 
Ángel Gómez Jiménez i Rosa Maria Cruz Balsa
Aprovar el full d’apreuament municipal, obrant en el Projecte d’expropiació 
complementari, on també s’incorpora la indemnització per l’ocupació temporal. 

Acord d’ interposar recurs de reposició contra l’acord adoptat pel Jurat 
d’Expropiació de Catalunya de 19 de maig de 2009.

- Projecte d’expropiació per a la imposició de servituds de pas a diverses finques per 
dotar d’escomeses de llum, aigua i gas a la finca 6141513, dins l’àmbit de la Unitat 
d’Actuació núm. 22, platja de la Savinosa

Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Salvador Parisi Córcoles, en nom 
propi i en representació de Voramar 2, SL, i aprovar definitivament la relació de 
béns i drets afectats. 

Trasllat d’informes i altra documentació als interessats.
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- Expropiació forçosa dels drets de propietat de la Sra. Rosa Espinós Morell pel que fa 
a la finca situada al CM I, Camp Clar núm. 8 de Tarragona

Formular al·legacions al recurs de reposició interposat per la Sra. Rosa Espinós en 
l’expedient del Jurat d’Expropiació de Catalunya, que fixa el preu just dels béns i 
drets afectats. 

- Expropiació forçosa de la finca afectada pel Sistema General de zones verdes, 
vialitat i equipaments, situada al Camí XXIII, núm. 6, de Camp Clar, propietat de les 
Sres. Maria del Carme, Montserrat i Maria Josepa Casanova Dols

Formalització de l’acta d’ocupació i de consignació per la diferència entre el full 
d’apreuament ja abonat i el preu just fixat pel Jurat d’Expropiació.

Estimar la sol·licitud de retaxació de la finca expropiada per aquest Ajuntament, 
admetre a tràmit el full d’apreuament presentat i determinar que es procedeixi a la 
incoació d’expedient per al fixament del nou preu just.

- Sol·licitud del Sr. Lluís Balsells Arbós d’expropiació de camí d’accés a la seva finca 
des de la CN- 340 al barri d’Icomar

Denegar la petició de l’interessat en base a la informació aportada pel Registre de 
la Propietat de que aquest camí no es propietat del Sr. Balsells Arbós. 

- Expropiació forçosa de la finca ubicada en la plaça dels Angels, núm. 15- 23 “Ca la 
Garsa”.

Sol·licitar al Jurat d’Expropiació de Catalunya que convoqui a les parts per tal que 
compareguin al tràmit d’avinença. 
Ratificar el mutu acord que van signar Fincas Catedral,S.L. i l’Ajuntament de 
Tarragona en l’acta de sessió d’avinença del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 
25 de febrer de 2009, i aprovar la despesa i procedir al pagament de la quantitat 
objecte del mutu acord. 

- Expropiació de la finca situada a l’av. Estanislau Figueras 18, qualificada com a 
sistema viari per eixamplament del carrer Ixart, a instància de la Sra.. M. Pilar 
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Torrecilla Pueyo i el Sr. Joan Carles Pallejà Torrecilla

Requerir als interessats per tal que aportin documentació. 

• Recepció de serveis

- Intervenció en diversos tràmits dels expedients de recepció d’obres següents:
- Xarxa d’enllumenat públic del subpolígon PP9.
- Obres d’urbanització de Cala Móra- Cala Tamarit.
- Obres d’urbanització del PP8, Les Gavarres.
- Obres d’urbanització del PERI 5 Torreforta.

Recepció de les obres d’arranjament de l’aparcament i zona verda, que inclou xarxa 
de rec, emplaçats a la platja de la Mora dins el polígon I d’aquest sector. 

• Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge
- Donar de baixa del Patrimoni municipal de sòl i habitatge la finca número 1150 de 

l’inventari de béns immobles, per alienació.

• Registre municipal de solars sense edificar
- Introducció en el gestor d’expedients de les dades de tots els expedients que es 

troben en tràmit.

- Estudi de la problemàtica d’adaptació dels expedients incoats a la normativa vigent i 
nova legislació.

• Altres
- Trasllat a l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona de documentació 

presentada per la Sra. Maria Dolores Figuerola Maduell, a fi que al·legui el que 
consideri oportú.

- Trasllat d’informes a la Sra. Maria Dolores Figuerola Maduell.

- Denegar l’expedició de la documentació sol·licitada pel Sr. Antonio Cruz Bañeres.

- Desestimar la petició formulada per Rimoni, S.A., de devolució dels avals dipositats 
per garantir l’execució de les obres d’urbanització de Cala Mora.
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- Autoritzar a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, l’ocupació 
provisional d’una porció de terreny en l’extrem sud de la finca municipal 
EQUIPAMENT- 2 del projecte de reparcel·lació del PP9, per la instal·lació d’una 
torre elèctrica, fins el gener de 2011. Requerir a la Demarcació de Carreteres de 
l’Estat a Catalunya que iniciï els treballs d’enretirada de la torre elèctrica ubicada a 
la finca d’equipament del PP9.

- Tramitació en els Registres de la Propietat núm. 1 i el 3 de diverses actes 
administratives de cessió, d’expropiació i d’esmena, així com la seva liquidació a 
la Generalitat, i diverses gestions davant aquestos Registres d’investigació registral 
de finques, sol·licituds de notes simples informatives i certificacions de titularitat i 
càrregues i presentació de documents per a la seva inscripció.

- Col·laboració amb el departament de Béns i Domini Públic en la tramitació dels 
expedients d’expropiació de finques portades a terme per altres administracions.

- Instàncies presentades a tràmit en el departament: ..........................................143.

- Informes emesos pel departament: ..................................................................202.

- Certificats expedits: ..........................................................................................10

- Decrets expedits:  100 dels quals 8 corresponen a l’aprovació de factures tramitades.

- Compareixences redactades en el departament: .................................................19

- Redacció de 17 anuncis i publicació en el BOPT i premsa.

- S’han realitzat 190 peticions d’informe de les quals 145 han estat contestades i la 
resta queden pendents.

- Preparació de diverses còpies d’expedients complets i certificats remesos al Jurat 
d’Expropiació de Catalunya i a l’Assessoria jurídica municipal.
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- Tramitació de 70 peticions de diversos departaments de l’Ajuntament i d’altres 
interessats, com informacions, investigacions i estudis, còpies de documentació i 
realització de llistats.

- Recerca i preparació de la documentació per escanejar i incorporar al GIS.

- Introducció al gestor d’expedients de tota la documentació generada.

- Tràmits per la introducció a la pàgina web d’Urbanisme- Gestió dels instruments de 
Gestió urbanística: 2 en tramitació, i 2 aprovats definitivament.

- Consultes als enllaços de la pàgina web d’Urbanisme- Gestió:
-  Informació pública d’instruments de Gestió urbanística: pàg.vistes: 272
-  Instruments de Gestió urbanística en tramitació: pàg. vistes:   232
-  Instruments de Gestió urbanística aprovats definitivament: pàg. vistes: 252
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COOPERACIÓ

Des de Cooperació s’han realitzat durant l’any 2009 els treballs següents:

• Activitats realitzades 

Vacances en pau 

Dia del refugiat 

Dia mundial de la pau 

Tardor Intercultural 

Elaboració del micro-site Pau i DDHH 

Exposició “La cooperació al desenvolupament de la ciutat de Tarragona”

• Convocatòria de subvencions de projectes de cooperació al desenvolupament 

• Convocatòria de subvencions de sensibilització i educació pel desenvolupament 

• S’han realitzat 7 Reunions del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de 

Tarragona 

• S’han atorgat les següents ajudes i subvencions amb caràcter urgent: 

Ajuda humanitària a Gaza: .............................................................14.396,89 € 

Ajuda humanitària continent asiàtic: .................................................28.793,78 €
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ESPORTS

Des de la Conselleria d’Esports, s’han realitzat, durant l’any 2009, els treballs 

següents: 

- Col·laboració amb entitats i associacions en l’organització de competicions a 

Catalunya, campionats d’Espanya, internacionals i trobades esportives.

- Atorgament de 60.000 €  en subvencions per bases: esportistes, esportistes 

discapacitats, clubs i entitats esportives, AMPA’S i centres escolars.

- Campanya “Esports a la carta” per a les escoles: tennis, tennis taula, futbol, voleibol, 

vela, rem, piraigua, llagut, ciclisme, windsurf, catamarà, treeking i bàsquet, entre 

altres.

- Inversions i manteniments de les instal·lacions esportives municipals, que comporta la 

tramitació de 122 contractes administratius de contractació

- Convenis de col·laboració amb les entitats següents: Club Voleibol Sant Pere i Sant 

Pau - Club Gimnàstic de Tarragona - Club Bàsquet Tarragona - Associació Esportiva 

de Torreforta - Club Futbol Base Sant Pere i Sant Pau - Club Ciclista Campclar - Club 

Esportiu Cultural de Torreforta - Club Futbol Bonavista - Atlètic Club Campclar - Club 

Futbol La Floresta – Club Futbol Icomar - Club Futbol La Granja-Cusa – Fundació 

Cultural Privada Sagrat Cor – Club Natació Tarraco – Club TAU de Tir amb Arc

- Controls físics i mèdics dels esportistes de la ciutat, en conveni amb la unitat de 

medicina esportiva de la Fundació Sant Pau i Santa Tecla.

- Organització de la sortida de la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Espanya

- Organització del Campionat d’Espanya de Trial Indoor i de la Copa d’Espanya de 

Biketrial Indoor 2009

- Organització de la festa de l’esport

- Contracte de patrocini als següents esportistes: Natàlia Rodríguez, Joan Olivé i 

Albert Cabestany

- Inici procés de la regulació dels camps municipals de futbol

- Recepcions públiques a esportistes

- Organització del I Torneig de Germanor d’Associacions de Veïns de Tarragona

- Organització de la IV Copa Ciutat de Tarragona
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L’Institut Municipal de Serveis Socials ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs 

següents: 

• ACTIVITATS I FUNCIONAMENT DELS SERVEIS

•SERVEIS GENERALS 

- Administració

S’han realitzat cinc consells rectors.

- S’han tramitat un total de 221 expedients. S’han registrat 1.907 documents 

d’entrada i 5.165 documents de sortida.

- S’han tramitat els següents convenis amb la Generalitat de Catalunya:

Servei Català de la Salut: Drogodependències; planificació Familiar i Ambulatori 

de Sant Salvador

- S’han gestionat els següents contractes tramitats per l’Ajuntament:

Departament d’Acció Social i Ciutadania. Contracte programa DASC

- S’han tramitat els següent convenis de col·laboració: Centre de Normalització 

Lingüística (immigrants); Consell Comarcal del Tarragonès (immigrants); Creu 

Roja (menjar a domicili – immigrants); Càritas Diocesana (Casa Transeünts); 

Casal l’Amic de Campclar (Casal d’Estiu); CEIP Joan XXIII (casal d’Estiu); CEIP La 

Floresta (Casal d’Estiu); CEIP Riuclar (Casal d’Estiu); CEIP Els Angels (Casal d’Estiu); 

AA.VV. Sant Salvador i Sant Ramon; CEIP Olga Xirinacs; CEIP Sant Pere i Sant 

Pau; CEIP Pau Delclós; IMSERSO i Federació Municipis (Teleassistència); Fundació 

l’HEURA: Manteniment jardins privats d’ús públic El Pilar- Eixample; Manteniment 

jardins privats d’ús públic Riu Segre, bloc 2; Manteniment jardins privats d’ús 

públic Associació Cultural Vidal i Barraquer; Manteniment jardins privats d’ús 
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públic Cobasa; Manteniment jardins privats d’ús públic Mirador Cala- Romana; 

Manteniment jardins privats d’ús públic CEIP MEDITERRANI i Manteniment jardins 

privats d’ús públic Torrenova.

- S’han tramitat deu convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques amb: 

URV – Facultat de Ciències Jurídiques – Diplomatura en Treball Social; UOC – 

Psicologia; Novatècnica – Centre de formació ocupacional; IES Vidal i Barraquer; 

Federació Catalana d’Esplai i SMO-Treballadores familiars

- S’han realitzat 590 resolucions.

- Pressupostos i comptabilitat

El pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Socials per al 2009 aprovat en la 

sessió plenària del dia 28-11-2008, presentava un estat d’ingressos quantificat en 

7.420.073,00 €, i un estat de despeses de 7.420.073,00 €.

Durant l’exercici 2009 s’han realitzat 5.493 apunts comptables.

• PERSONAL

• ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA

L’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Tarragona està formada pels diferents equips 

de professionals, serveis i prestacions que gestiona l’IMSST i que estan parcialment 

finançades pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, mitjançant un Contracte 

– Programa, que detalla les accions a realitzar i els recursos que cal mobilitzar per 

cadascuna de les parts signants en diferents fitxes acordades anualment, que, per a 

l’any 2009, han estat les següents:

FITXES DEL CONTRACTE – PROGRAMA ENTRE EL DASC I L’AJUNTAMENT DE 

TARRAGONA EL 2009

Núm. Nom de la fitxa Dependència

1 Serveis socials bàsics. IMSST

2 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per 

 a infants i adolescents. IMSST

3 Programes de suport a famílies monoparentals. IMSST

6 Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació 
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 de violència i per als seus fills i filles. IMSST

7 Programes i accions d’acollida i d’integració de persones 

 estrangeres immigrades. IMSST

8 Programa d’Inclusió Social. IMSST

9 Servei de Transport Adaptat.    Conselleria

  Serveis Socials

19 Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència – EAIA. IMSST

21 Programes d’atenció social a persones amb Conselleria

 drogodependències. Medi Ambient,

  Sostenibilitat i Salut

Descripció de les activitats desenvolupades pels equips i serveis corresponents a 

l’IMSST:

A. SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

Descripció:

Els SSB constitueixen el punt d’accés al sistema de Serveis Socials i a les 

prestacions bàsiques i garantides.

Els equips estan integrats bàsicament per Treballadors/es Socials i Educadors/es 

Socials, l’actuació dels quals es complementa amb la d’altres professionals com 

són: psicòlegs/es, juristes, integradors/es socials i animadors/es socioculturals, 

que compten amb el suport del personal administratiu i informàtic.

Els equips estan ubicats als Centres de Serveis Socials.:

La carta de serveis està integrada per:

- Serveis d’ajuda a domicili (SAD)

a) SAD Social 

S’han prestat un total de 351 serveis amb 65.702,25 hores. 

S’ha assolit tota la demanda, motiu pel qual no s’ha generat llista d’espera.

b) SAD Dependència 

S’han prestat un total de 287 serveis amb per 43.105,25 hores.

S’han assumit el 100 % de les persones amb dependència a qui s’ha atorgat aquest 

servei i en cap moment s’ha generat llista d’espera.

c) Servei de Teleassistència Domiciliària:

Servei subvencionat mitjançant Conveni amb el MTAS – FEMP
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 TOTAL SERVEIS 2008 TOTAL SERVEIS 2009 INCREMENT

 462 601 30,08 %

- Programa d’atenció a la dependència 

En relació als PIAs adjudicats a l’IMSST:

 TOTAL LLISTATS 2008 PIAs VALIDATS 2009 ASSOLIMENT

 966 637 66 %

- Prestacions d’urgència social 

Per tal de gestionar la partida amb criteris tècnics objectius i homogenis, s’ha 

iniciat el tràmit d’aprovació d’un Reglament regulador de les Prestacions Municipals 

d’Urgència Social pels conceptes següents: ajut d’urgència social i ajuts de suport a 

la integració social i escolar d’infants i adolescents.

Les prestacions concedides han estat: 

PRESTACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL - 2009

 CONCEPTE IMPORT

LLOGUER Nova contractació  5.395,00 €

 Deutes renda mensual  7.130,56 €

SUBMINISTRAMENTS Aigua Deute 1.306,91 €

  Connexió 658,92 €

 Llum Deute 5.050,64 €

  Contractació 0,00 €

 Gas Deute 960,43 €

ADQUISICIÓ EQUIPAMENT BÀSIC DE LA LLAR  129,00 €

MILLORA DE L’HABITABILITAT HABITATGE  0,00 €

ALIMENTACIÓ   4.474,99 €

FARMÀCIA I ALTRES CONCEPTES NO COBERTS PER LA SS 2.080,94 €

ROBA PERSONAL I DE LA LLAR  47,00 €

ACOLLIMENT TEMPORAL “Onada de Fred” 3.067,00 €

 Emergència Social  607,70 €

 Víctimes de Violència*  10.419,98 €

TRANSPORT   1.179,44 €

ALTRES   403,40 €

AJUT DE SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ  4.724,29 €
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AJUT PER A L’ASSISTÈNCIA A CASALS D’ESTIU  3.073,50 €

TOTAL   50.709,70 €

*Desglossat a l’apartat D. SISTEMA DE RESPOSTA URGENT 

- Acolliment temporal

S’ha procedit a la tramitació d’un Reglament regulador del Servei Municipal 

d’Acolliment Temporal d’Urgència, que estarà vigent a partir de l’aprovació del preu 

públic (febrer 2010), per tal d’atendre les necessitats d’allotjament i donar cobertura 

a les situacions crítiques, per tal d’oferir una solució residencial de caràcter temporal 

a les persones afectades.

- Menjador social

Per cobrir les necessitats de Menjador Social, es disposa de dos serveis diferenciats: 

- el Servei de Menjar a Domicili, contractat amb Creu roja, que dispensa 100 àpats 

diaris, a persones mancades de recursos econòmics i mobilitat reduïda;

- el Servei de Menjador Social, ubicat a l’Alberg de Transeünts de Tarragona, 

contractat amb la Xarxa Social Sta. Tecla, que dispensa 60 àpats diaris (migdia).

- Pla Local de Serveis Socials 

L’IMSST ha procedit a fer una avaluació exhaustiva dels procediments, estructura 

funcional i organitzacional, per tal de determinar les línies estratègiques necessàries 

a seguir per a l’assoliment d’un sistema de Serveis Socials de qualitat i un nivell 

prestacional òptim, rigorós i àgil, amb el suport d’una consultoria externa.
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- Tramitació de recursos i prestacions externes:

a. ICASS:

 Ajudes econòmiques de caràcter social als Treballadors del Mar

 P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

     1 2 3

Ajut personalitzat a l’Allotjament

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

24 42 5 7 5 5 16 105

Centre de Dia

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

1   1  1  3

Centre Residencial

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

10 8 9  1  2 31

Complement rendes de lloguer per PNC (Pensió No Contributiva)

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

2       2

Noces d’Or

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

 1      1

PNC Invalidesa

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

   1    1

PNC Invalidesa i Prestació Complementària

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

1  3 1  5  10

PNC Jubilació

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

2 3 1  1   6

PNC Jubilació i Prestació Complementària

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

1 1 5 2  2  12

Prestació Complementària a PNC

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

4       4
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Prestació econòmica manteniment despeses bàsiques

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

     1  1

Prestació econòmica manteniment despeses llar per a determinats col·lectius

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

 2 3     5

Prestació infants a càrrec

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

  1     1

Programa Atenció Social Persones amb Discapacitat

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

  2 2  1 1 6

Programa Discapacitat: ajut adaptació accés a l’habitatge

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

1  2  3  2 8

Reconeixement grau discapacitat

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

10 31 10 12 1 24 17 105

Revisió grau discapacitat

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

2   1  2 1 6

Sol·licitud Orientació/Valoració

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

   4    4

Targeta acreditativa Discapacitat

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

1       1

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador 

59 88 41 31 11 42 41 315
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b. ICS:

CONCEPTE TOTAL

Hospital de Dia 38

Ingrés preferent en Centre Socio-Sanitari per Convalescència 11

Ingrés preferent en Centre Socio-Sanitari per Descans Familiar  72

Ingrés preferent en Centre Socio-Sanitari per Llarga Estada 5

Ingrés preferent en Centre Socio-Sanitari (Altres) 4

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista St. Pere S. Salvador TOTAL

31 55 3   26 15 130

c. Creu Roja:

CONCEPTE TOTAL

Ajut d’Urgència 60

Ajut econòmic Casal d’Estiu 1

Ajut econòmic per a la contractació d’habitatge 1

Ajut econòmic per al pagament dels subministres de la llar 3

Ajut econòmic per a la compra d’ulleres 2

Ajut econòmic amb càrrec a l’IRPF  425

Ajut econòmic amb càrrec als Punts Estrella 146

Menjar a Domicili públic 40

Menjar a Domicili privat 2

P. Alta P. Baixa Torreforta Campclar Bonavista SP i SP S. Salvador USIF LCanon TOTAL

69 101 239 136 37 18 67 7 4 680

B. SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I 

ADOLESCENTS 

Descripció:

- Programa de Centres Oberts: serveis socials d’atenció diürna que formen part de 

la xarxa de serveis socials bàsics i són els recursos preventius per excel·lència que 

donen una cobertura integral a les necessitats fonamentals i bàsiques de la nostra 

infància i adolescència més vulnerable.

- Programes Diürns Preventius: adreçats a la integració social, a la normalització de la 

vida de la comunitat i a la cobertura de necessitats i carències personals dels infants 

i adolescents que pateixen dèficits i disfuncions o situacions de vulnerabilitat social.
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L’IMSST han gestionat:

- 6 Centres Oberts:

RESUM ACTIVITAT CENTRE OBERT

 Projectes Tècnics Monitors Talleristes Places Participants

 33 10 33 16 887 1.000

- Durant l’estiu s’han organitzat:

- activitats de Secundària a través del Tàrraco – Estiu – Joves amb 90 places 

repartides pel municipi,

- 9 Casals d’Estiu per a Pre-escolar i Primària, finançats mitjançant convenis 

organitzats per AMPAS i Entitats. 

Tots els infants i adolescents que han assistit a aquestes activitats i presentaven 

mancances de tipus econòmic, han disposat de les Prestacions d’Urgència Social 

establertes per garantir l’assistència en igualtat de condicions.

En totes les activitats esmentades s’ha respectat la ràtio establerta reglamentàriament.

Respecte al grau de satisfacció dels usuaris s’han dissenyat dos tipus de qüestionaris: 

un pels pares/mares/tutors i un altres pels infants/adolescents, que es faran servir 

quan finalitzi l’activitat al maig 2010.

C. PROGRAMES DE SUPORT A FAMÍLIES MONOPARENTALS 

Descripció:

El programa es dirigeix a les famílies monoparentals enteses com a aquelles famílies 

encapçalades per un sol progenitor/a amb fills/es que depenguin econòmicament 

d’aquest/a de forma exclusiva i que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat 

o amb risc d’exclusió social i que es trobin en la necessitat de què la xarxa de SS 

cerqui un recurs d’allotjament temporal alternatiu, moltes vegades com a continuïtat 

a la intervenció del Sistema de Resposta Urgent, com és el Pis amb Suport, servei 

contractat mitjançant conveni amb la Fundació Heura per import de 30.000,00 €.

Activitat 2009:

- A través de la xarxa de SSB i de l’Equip de la USIF (Unitat de Suport Individual i 
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Familiar) s’han desenvolupat les accions necessàries per tal de garantir l’atenció 

coordinada, individualitzada i personalitzada de la unitat familiar i els seus infants, 

així com l’atenció grupal a partir de criteris relacionats a les problemàtiques 

vinculades i en coordinació amb el SIAD i el CIE.

- Des de la USIF es presta suport psicosocial a la xarxa mitjançant l’atenció psicosocial 

i jurídica directa a les dones i a les famílies i atenció social per a l’accés a recursos, 

serveis i prestacions generalistes i específics.

- Tant els EBSS com la USIF disposen de les instal·lacions necessàries com dels/les 

professionals necessaris per garantir l’atenció: Treballadors/es Socials, Educadors/

es Socials, Psigòlegs/es, Juristes i Auxiliars Administratius

- Pel que respecta al Pis amb Suport, també disposa de les instal·lacions necessàries 

per garantir l’atenció de 10 persones (entre dones i fills/es) i d’un equip tècnic 

format per: Directora, Treballadora Social i Insertora laboral

- Les prestacions que cobreix el Pis amb Suport són l’allotjament i l’alimentació, essent 

a càrrec de l’IMSST la tramitació per a l’accés a recursos i prestacions específics 

i generalistes, i a les Prestacions d’Urgència Social necessàries per garantir la 

cobertura de les necessitats de les dones i llurs fills/es, per mentre no disposin de 

recursos, prestacions o subsidis propis o derivats de la xarxa social i/o familiar.

- En relació a les dones estrangeres immigrades indocumentades, amb fills o sense, 

s’ha donat el mateix nivell d’atenció i de cobertura a les necessitats bàsiques 

d’allotjament i alimentació i d’accés als recursos municipals, per mentre no han 

pogut disposar de la documentació necessària per accedir a recursos i prestacions, 

rebent assessorament legal durant tot el procés.

Dades relatives als acolliments efectuats en 2009: número de dones soles (10); 

número de dones amb fills (10); número d’infants atesos (14). Nacionalitats: 

espanyola (5); marroquina (6); xilena (2); nigeriana (2); romanesa (2); equatoriana 

(1); ghanesa (1) i veneçolana (1). 

Activitat de la USIF en 2009

Després de més de 20 anys de funcionament del SIAD a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 

SERVEIS SOCIALS, en el transcurs d’aquest any 2009, aquest servei ha canviat de 

nom i també de funcionament.

El nom actual del servei és: UNITAT DE SUPORT INDIVIDUAL I FAMILIAR (USIF). 

Els camps d’intervenció que fins ara com a SIAD, era només destinatària la 
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dona, s’ha ampliat a famílies, així com, ser un servei de suport tècnic pels equips 

bàsics de serveis socials. 

La USIF és un servei d’atenció i de tractament a nivell individual, familiar i grupal.

La Unitat està integrada per un equip interdisciplinari que ofereix suport, atenció i 

assessorament social, psicològic i legal a les persones i a les famílies amb fills a càrrec o 

sense, que es trobin en situació de dificultat, risc social i violència, de la ciutat de Tarragona. 

S’han organitzat tres línies d’intervenció:

1. Atenció a dones

ACTUACIONS Núm.

DONES ATESES DURANT L’ANY 2009 407

dones ateses en primera visita 300

informes derivats del SEST* 138

TAM-VG nous de 2009 46

baixes de TAM-VG de 2009 10

TOTAL DE TAM-VG* EN ACTIU 105

*SEST: Servei d’Emergències Socials de Tarragona

**Teleassistència Mòbil per a víctimes de Violència de Gènere

ENTREVISTES INDIVIDUALS Núm.

entrevistes de suport psicològic 468

entrevistes d’assessorament legal 340

entrevistes d’atenció social 438

CANAL D’ACCÉS A LA USIF Núm.
Amics/familiars 57
Directament 55
Derivació EBASP 126
Derivació SEST 74
Derivació Creu Roja  3
Derivació ICD (Institut Català de les Dones) 8
Derivació Policia 4
Derivació SAV (Servei Atenció a la Víctima) 26
Derivació Serveis Sanitaris 11
Derivació Mossos 24
Altres 19

TOTAL 407
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2. Suport tècnic als equips bàsics de serveis socials, amb un total de 105 trobades 

sol·licitades.

3. Atenció a famílies derivades dels equips bàsics de serveis socials. 

El número total de trobades individuals o familiars d’exploració o d’abordatge 

psicològic/tractament distribuïdes per EBSS ha estat de 89 sessions. No es 

contemplen aquí les entrevistes conjuntes amb EBSS (EBSS + família + psicòleg) 

o Visites a Domicili, ja que s’han considerat com a trobades amb les. Aquestes 

trobades s’han fet, en la seva immensa majoria, a les dependències de les EBSS.

D. SISTEMES DE RESPOSTA URGENT PER A DONES QUE ES TROBEN EN SITUACIÓ 

DE VIOLÈNCIA I PER ALS SEUS FILLS I FILLES

Descripció:

- Els serveis d’atenció i acolliment d’urgències són serveis especialitzats que s’integren 

en la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones i, a llurs filles i fills, que 

pateixen violència masclista. En el cas de l’Ajuntament de Tarragona, és el SEST 

(Servei d’Emergències Socials de Tarragona), dependent de l’IMSST, el servei que 

assumeix la seva atenció fora de l’horari habitual de funcionament dels serveis que 

integren la xarxa municipal de Serveis Socials.

Actuacions 2009:

- Es disposa d’ un servei específic d’acollida i atenció per a dones en situació de 

violència, que garanteix tant les necessitats bàsiques com la seva protecció i 

seguretat com la dels seus fills i filles

- L’equip sencer del SEST disposa d’una part d’horari no nocturn, per a les tasques 

pròpies de coordinació amb la xarxa, coordinació interna i supervisió amb la USIF.

- S’ha establert un Circuit d’Actuació per a l’atenció a les dones víctimes i llurs fills/es, 

que estableix la coordinació i funcions de cadascun dels equips de l’IMSST que hi 

intervenen: SEST, USIF i EBSS; i que s’integra en el Protocol Local.

- Els equips implicats disposen d’un calendari de coordinació amb els diferents 

recursos del territori que intervenen en l’atenció.

- Durant el procés d’atenció, els serveis de l’IMSST garanteixen les accions 

d’Informació i assessorament a la dona durant la realització dels tràmits en els 
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àmbits judicials, policials, salut, etc.; així com els tràmits necessaris per accedir a les 

prestacions específiques i als serveis especialitzats d’atenció a la dona i altres, fent 

les derivacions oportunes.

- El SEST - Servei d’Emergències Socials de Tarragona (de 19 h a 03 h, de dilluns a 

diumenge), la USIF - Unitat de Suport Individual i Familiar i 8 EBSS (de 08 h a 15 h, 

de dilluns a divendres i de 16 a 19 h de dilluns a dimecres), garanteixen l’atenció 

d’urgències relacionades amb les dones que estan o han estat sotmeses a situacions 

de violència masclista i, a llurs filles i fills, per garantir la seva atenció psicosocial 

i jurídica, l’assistència i la protecció, fent l’acompanyament durant les actuacions 

policials i sanitàries, així com l’acolliment temporal de curta durada quan resulti 

inviable el retorn al domicili.

- L’IMSST disposa d’un Servei d’Acolliment Temporal d’Urgències en el que es regula 

l’allotjament de les víctimes de violència i llurs fills/es en places concertades amb 

establiments hotelers, en cas d’emergència.

- El SEST, la USIF i els EBSS disposen de les instal·lacions necessàries per garantir 

l’atenció a càrrec dels professionals

- següents: Treballadors/es Socials, Educadors/es Socials, Psicòlegs/es, Juristes i 

Auxiliars Administratius

- DADES RELATIVES A LES ACTUACIONS REALITZADES EL 2009:

NÚM. DE DONES ATESES

479

 Violència Risc Casos nous Antics

 134 345 272 207

CASOS DE VIOLÈNCIA

134

 Dones amb Nº infants Dones Residents De fora

 fills/es atesos sense fills/es al municipi del municipi

 76 146 58 124 dones 10 dones
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ALLOTJAMENTS

26 dones

Casos de risc  Casos de violència

14 dones Dones Fills/es

 12 6

DESPESA TOTAL ATENCIÓ VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

CONCEPTE  IMPORT

Allotjaments d’urgència 

en places hoteleres  8.362,25 €

Ajuts d’urgència  Transport 187,70 €

 Despeses de lloguer per canvi de domicili 1.300,00 €

 Despeses d’escolarització per canvi de residència 570,03 €

TOTAL 10.419,98 €

E. ACOLLIDA I INTEGRACIÓ A PERSONES ESTRANGERES IMMIGRADES

Descripció:

La USIF (Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania), dependent de l’IMSST, és el servei 

que desenvolupa el Pla Local d’Acollida d’immigració i ciutadania de Tarragona i 

l’elaboració dels Informes d’Arrelament i els Informes municipals de disponibilitat i 

adequació d’habitatge per al Reagrupament Familiar. El Pla ofereix els programes i 

accions següents: Servei de primera acollida a l’àmbit local de Catalunya; contractació 

de professionals de gestió de la diversitat; promoció de la igualtat d’oportunitats; 

promoció de l’acomodació de la diversitat i altres projectes. 

Activitats:

- Servei de primera acollida a l’àmbit local de Catalunya

Cursos bàsics d’acollida lingüística per a persones estrangeres, amb 166 

En Família, amb 388 visites domiciliàries.

- Contractació de professionals de gestió de la diversitat: tècnica en polítiques 

migratòries, agent d’acollida, integradors/es socials; mediadors/es interculturals; 

Bosa de traductors (CC Tarragonès) i integradors/es socials i mediadors/es 

interculturals contractats mitjançant plans d’ocupació del Serveis Municipal 

d’Ocupació.
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- Promoció de la igualtat d’oportunitats

Aproximació a la comunitat xinesa (19 participants)

Hola, no ets sola (54 dones han participat)

Taller de català bàsic per a persones immigrades que treballen en el sector d’atenció 

a les persones (16 participants)

Taller de català bàsic per a persones immigrades que treballen en el sector de la 

restauració (18 participants(

La Tarragona d’avui (els participants han estat el personal que treballa en atenció al 

públic en serveis de l’administració local i de l’Institut Municipal de Serveis Socials 

- Promoció de l’acomodació de la diversitat. 

CÍVIC (participants, Entitats i Associacions)

F. PROGRAMA D’INCLUSIÓ SOCIAL

Descripció: L’Ajuntament de Tarragona es va adherir l’any 2009 al Pla per a la 

Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya (2006-2009), que assenta els principis de 

l’acció per a la inclusió social i les bases per a l’establiment d’un model innovador 

d’intervenció dels poders públics vers el fenomen de l’exclusió social i els factors o 

causes que el produeixen. 

Activitat:

Les accions derivades de l’adhesió al Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a 

Catalunya, es van iniciar al setembre amb la contractació dels dos tècnics que han 

de posar en marxa el Pla Local per la Inclusió i la Cohesió Social de Tarragona 

(PLINCST). El PLINCST s’ha coordinat amb els PDC per a dotar de coherència les 

accions realitzades en els diferents barris. Tanmateix, s’està planificant per abordar els 

problemes derivats dels desequilibris territorials

G.EAIA MUNICIPAL DE TARRAGONA

Descripció:

Els equips d’atenció a la infància i adolescència constitueixen un servei social 

d’atenció especialitzada integrat per diferents professionals (psicòlegs/es, pedagogs/

es, treballadors/es socials i educadors/es socials) distribuïts territorialment, que es 

dediquen a la prevenció, l’estudi, la valoració i el seguiment dels infants i adolescents 

en situació de risc social.
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Actuacions 09:

En 2009 l’equip ha iniciat una nova on en lloc de funcionar a partir d’una divisió 

territorial, s’ha organitzat funcionalment (estudi-diagnòstic / seguiment-tractament), 

d’acord amb la SAIA de Tarragona, la qual cosa ha atorgat a la coordinació (fins ara 

rotativa anualment) un nou estatus que li configura un paper molt més representatiu i 

se li deleguin funcions de direcció del servei, a càrrec del/la Referent de l’EAIA, el que 

suposa destinar un 40 % de la seva jornada laboral a fer tasques de coordinació i un 

60 % a fer tasques tècniques dins del sub-equip al que estigui adscrit/a.

L’EAIA s’organitza en dos sub-equips, amb funcions diferenciades segons la fase 

d’intervenció:

Sub-equip d’estudi i diagnòstic: 1 treballador/a social; 1psicòleg/a; 1 pedagog/a i 

1 educador/a social.

Sub-equip de seguiment i tractament social: 1 treballador/a social; 1 psicòleg/a, 1 

pedagog/a i 1 educador/a

Personal compartit: 1 auxiliar administrativa i un jurista 

ACTIVITAT DESENVOLUPADA EL 2009 

PER L’EAIA MUNICIPAL DE TARRAGONA

Activitat Número

Casos atesos 310

Casos atesos abans de 6 mesos 156

Estadístiques trameses a termini 12

Informes periòdics efectuats 186

Reunions amb els EBSS 94

Serveis Generals Assessoria jurídica - Incapacitats: 27; Defensor Judicial: 1; Remoció 

Tutor: 2; Internament no Voluntari: 4; Curatela: 2; Visites Avis: 2; Desnonaments:30; 

Hipotecaris: 45; Maltractament Gent Gran: 7; Suspensió Patria Potestad: 1; 

Adopció: 1; Problemes Comunitat de Veïns: 8; Impagaments Prestams Personals: 10; 

Habitabilitat Vivendes: 1; Fiances Lloguer: 6; Coopropietat: 2; Lesions Gent Gran: 6; 

Estrangeria: 2; Viudetat; 2; Kafala: 1; Prevenció Ab Instestato: 1; Declaració Hereus: 

2; Sovi: 2; Pirmi: 5; Dependencies: 1; Seguretat Ciutadana: 1; Judicis IMSS: 1 Laboral; 

Judicis EAIA: 3 i queixes IMSS: 2. 
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Memòria punt d’informació jurídica Gent Gran 

Visites ateses la mitjà es de 4 persones cada divendres i 3 persones cada dijous 

Total persones ateses: 86 

Associacions Gent Gran: Modificació Estatuts Sant Salvador; Constitució Associació 

Gent Gran Pere Martell i Constitució Associació Gent Gran Sant Pere i Sant Pau 

Jornades : Llar Centre “ La Successions a Catalunya “; Jornades Maltractaments a 

Gent Gran “ Els Drets de la Gent Gran “. 

• CENTRES CÍVICS

- Definició: Els Centres Cívics Municipals de Tarragona, són una xarxa d’equipaments 

municipals que tenen com a línia primordial d’actuació animar la participació dels 

ciutadans en el desenvolupament cultural de la seva comunitat.

- Peticions puntuals: Un dels serveis importants que ofereixen els Centres Cívics 

Municipals de Tarragona és la cessió de sales i espais a les entitats i associacions 

de la ciutat per a la realització de reunions, xerrades, espectacles, etc. En general 

es tracta d’un servei molt important i arrelat entre les associacions i entitats de 

Tarragona ja que durant aquest any han fet 508 peticions.

- Peticions permanents: aquestes activitats corresponen a demandes formulades pels 

diferents col·lectius i entitats de la ciutat i els barris. A diferència de les puntuals 

tenen una durada molt més llarga, generalment un trimestre o tot un curs. Aquest 

tipus d’activitat aporta als centres un gruix d’usuaris molt important. Parlem del 63% 

del total de persones que han passat pels Centres aquest any. Durant el 2009, les 

persones que han participat en alguna activitat, per Centre són les següents:

Bonavista: De dilluns a divendres s’hi realitzen un promig de 10 activitats diàries 

que suposen una afluència de 185 persones cada dia.

El total de participants any ha estat de 45088.

Torreforta: De dilluns a divendres s’hi realitzen un promig de 16 activitats diàries 

que suposen una afluència de 350 persones cada dia.

El total de participants any ha estat de 107188.
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Sant Pere i Sant Pau: De dilluns a divendres s’hi realitzen un promig de 14 

activitats diàries que suposen una afluència de 225 persones cada dia.

El total de participants any ha estat de 80479.

Sant Salvador: De dilluns a divendres s’hi realitzen un promig de 15 activitats 

diàries que suposen una afluència de 230 persones cada dia.

El total de participants any ha estat de 74072.

Part Alta: De Dilluns a Divendres s’hi realitzen un promig de 4 activitats diàries que 

suposen una afluència de 40 persones cada dia. 

El total de participants any ha estat de 7241.

- Projectes propis: Són els que es programen des dels Centres Cívics Municipals 

i intenten donar resposta a les necessitats que es van donant a les seves zones 

d’influència.

Molts d’aquests projectes es repeteixen a tots els Centres Cívics Municipals ja que 

aquests funcionen coordinadament en xarxa, mentre que d’altres es realitzen només 

a algun equipament determinat ja que corresponen a necessitats molt específiques 

de l’entorn. 

Un dels projectes que val la pena esmentar és el de Ludoteques ja que aquests 

espais s’han convertit en un dels eixos centrals d’aquesta programació. Les quatre 

ludoteques dels Centres Cívics Municipals de Tarragona, a més de ser les pioneres a 

les nostres comarques s’han convertit ja en un servei perfectament consolidat en els 

nostres equipaments.

- Projectes que es programen des dels centres cívics municipals

- Centre Cívic Municipal de Bonavista : en els seus 9 projectes s’han portat a terme 

514 sessions i han repercutit en 6680 usos. Aquests projectes que han durat 20 

setmanes (l’últim trimestre ha estat tancat per obres), ha suposat una mitjana de 

334 usuaris per setmana. 
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- Centre Cívic Municipal de Torreforta: En els seus 6 projectes s’han portat a terme 

245 sessions i han repercutit en 3.110 usos. Aquests projectes que han durat 30 

setmanes, ha suposat una mitjana de 103 usuaris per setmana. 

- Centre Cívic Municipal de Sant Pere i Sant Pau: En els seus 7 projectes s’han portat 

a terme 551 sessions i han repercutit en 9978 usos. Per aquests projectes que han 

durat 30 setmanes, ha suposat una mitjana de 333 usuaris per setmana.

- Centre Cívic Municipal de Sant Salvador: En els seus 11 projectes s’han portat a 

terme 529 sessions i han repercutit en 12309 usos. Per aquests projectes que han 

durat 30 setmanes, ha suposat una mitjana de 410 usuaris per setmana.

- Centre Cívic Municipal Part Alta: En els seus 3 projectes s’han portat a terme 207 

sessions i han repercutit en 2040 usos. Per aquests projectes que han durat 30 

setmanes, ha suposat una mitjana de 70 usuaris per setmana.

En Resum:

Els Centres Cívics Municipals de Tarragona gaudeixen d’una bona salut pel que fa 

a nombre d’usuaris i d’activitats que s’hi realitzen, la participació ciutadana es força 

activa i regular en l’assistència i continuïtat. Tots els usuaris sumen un total de 321.309 

participants en les diferents activitats. Pel que fa a la comparació amb l’any 2008, els 

Centres Cívics han augmentat en un 11% els seus participants.
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• GENT GRAN ACTIVA

- Organigrama
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Àmbit participació social - Consell municipal de la Gent Gran

Àmbit promoció social - projecte fem salut; projecte artesania; projecte memòria 

activa; projecte expressió artística; graella d’horaris; gràfiques: increment places 

ofertades, increment sessions setmanals i nombre places segons activitat

Àmbit acció comunitària - projecte voluntariat; Participació « arxivo de la experiència 

» i programa viure i conviure

Annex: Conclusions jornades de treball del CMGG

Podem valorar aquest 2009 com un any de consolidació del nou equip de Gent Gran 

Activa. Valorem molt positivament l’increment considerable que han experimentat el 

nombre d’activitats i el nombre de places ofertades (1.010 places l’any 2008 a 1.355 

l’any 2009) , que ha contribuït a reduir les llistes d’espera existents. Així mateix el nou 

Servei per a gent gran “Servei d’Assessorament Jurídic a la Gent Gran” ha tingut molt 

bona acceptació, especialment així ho han manifestat alguns dels presidents de les Llars.

Ha estat molt valuós el contacte i treball coordinat amb diferents serveis, àrees i 

departaments de l’Ajuntament: Protecció Civil, Guardia Urbana, Àrea de Polítiques 

d’Igualtat, Cultura, Relacions Ciutadanes, Centres Cívics, i Disseny Gràfic.

- Àmbit participació social

- Consell Municipal de la Gent Gran

És l’òrgan d’assessorament municipal per a copsar la situació de la gent gran de la 

Ciutat i és el marc ordinari de relacions entre les entitats de gent gran i l’Ajuntament. 

Promou la celebració d’esdeveniments que afavoreixen la participació. Aquest any 

s’ha ampliat l’oferta amb els concursos de fotografia, narrativa i poesia. La presa de 

decisions a transmetre a l’Ajuntament és de forma assemblaria.

La Unitat de Gent Gran Activa hi està adscrita per assessorar, organitzar els 

aspectes tècnics de les activitats que es desenvolupen des del Consell.

- Metodologia

Reunions de l’executiva: S’han realitzat en total 6 reunions.

Assemblees: S’han realitzat al Saló d’Actes de l’Ajuntament els dies 5 de març, 
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3 de juny i 23 d’octubre. Tant de les executives com de les assemblees existeix la 

corresponent acta.

Trobada corals: Concert de primavera: es va realitzar el dia 23 d’abril al saló 

d’actes del Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, van participar-hi 3 corals: Coral 

Caixa Catalunya Club Sant Jordi, Coral de l’Associació Popular de la Gent Gran, i 

Coral de l’Associació de Gent Gran SP i SP la Caixa.

Mostra de pintura : Es va realitzar al Pati de Jaume I del 23 de juny al 30 de juny. 

Van participar-hi 16 entitats del consell, amb una gran acceptació de la iniciativa. 

Es van penjar 60 obres, principalment realitzades amb pintura a l’olio.

Jocs esportius: les entitats van participar en les modalitats de: escacs, petanca, 

domino, parxís, botifarra i ball de saló. 

Jornades de debat: La Comissió Executiva del CMGG proposa a l’assemblea 

general temes que interessen a gent gran de la Ciutat. Aquest any es va acordar fer 

una aproximació a la prevenció i detecció dels maltractaments a la gent gran. 

Tarda Cultural: Promociona actuacions de corals i grups musicals formats per 

gent gran.

Festa del CMGG: Promociona actuacions de grups teatrals formats per gent gran. 

Concursos: (de fotografia i de pessebres)

Valoració: es realitza un seguiment directe de totes les activitats programades per part 

de l’equip de gent gran, reunions periòdiques amb l’executiva, i es participa en totes 

les assemblees. El grau de motivació dels participants en l’executiva és alt, en canvi no 

totes les entitats inscrites al consell participen en les assemblees i en les activitats. El nivell 

d’assoliment dels objectiu plantejats en el projecte és força alt, i molt positiva i valuosa 

la participació de les entitats, donada la diversitat de les persones que hi participen. 

- Àmbit promoció social

- Projecte fem salut

Amb els anys el cos va necessitant una cura especial per tal de prevenir malalties 

relacionades amb el sistema circulatori, el sistema musculoesquelètic, o el sistema 

nerviós. Per això aquest projecte inclou dues sessions setmanals de gimnàstica de 

manteniment a cada llar i sessions d’aiguagim en diferents piscines de la ciutat. S’han 

programat també diverses xerrades per prevenir accidents ( en col·laboració amb 

Protecció civil de l’Ajuntament).



MEMÒRIA 2009

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONACAPÍTOL V

CA
PÍ

TO
L 

V

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2009 365

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

- Metodologia

Cada grup realitza dues sessions setmanals de gimnàstica de manteniment i en 

relació a les sessions d’aiguagim, cada grup realitza una classe setmanal (aquestes 

classes es porten a terme a les piscines de la ciutat que reuneixen les condicions 

d’accessibilitat per aquest col·lectiu). Totes les programacions estan adaptades a 

les característiques individuals de les persones que integren cada grup i aquesta 

programació adaptada a l’edat i situació física de cada persona es realitzada per 

un llicenciat INEF. A finals de curs, aprofitant el bon temps, es va fer una sortida a 

la platja amb tots els grups. Es van programar també tres xerrades de prevenció dels 

accidents amb el suport de dos tècnics de Protecció Civil de l’Ajuntament. 

El número de participants de la gimnàstica de manteniment ha estat de 375; i el de 

l’aiguagim de 371 participants. 

- Abast i característiques de la població a la qual s’adreça

Majors de 60 anys que manifesten la voluntat de participar en activitats de promoció 

de la salut. 

- Calendari

De gener a maig i d’octubre a desembre, la gimnàstica, i l’aiguagim. La sortida de 

la platja es va fer a final de curs concretament el mes de maig. 

Es van realitzar les següents xerrades: Correccions posturals per prevenir lesions en 

la vida quotidiana (amb l’assistència de 216 participants); Prevenció d’accidents en 

gent gran (amb l’assistència de 140 participants); i com actuar segons el Pla SEQTA 

(amb 75 participants).

També s’han realitzat sessions de gimnàstica al carrer i l’exposició sobre alimentació 

saludable (amb 80 participants).

- Valoració 

El grau de motivació dels participants és molt alt i falten només a les sessions per 

motius de salut o motius familiars. El grau d’acceptació de l’activitat és molt bona ja 

que tots els participants manifesten trobar-se millor de salut i més actius al participar 

en aquestes activitats. 
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Des de Joventut s’han realitzat durant l’any 2009 els treballs següents, sobre la base 

de les tres línies d’actuació establertes segons el Pla local de Joventut.

• DESENVOLUPAMENT I EXPRESSIÓ

- 16a Mostra de Teatre Jove

La 16a Mostra de Teatre Jove s’ha realitzat del 22 d’abril al 17 de juny. S’ha 

comptat amb 12 grups de teatre de col·lectius joves, 4 originaris de centres 

educatius o formatius i 8 grups provinents de teatre amateurs. En total, l’assistència 

va ser de 3520 persones. La mitja per espectacle va ser de 293,33.

Altrament, després de les actuacions s’ha fet 12 col·loquis amb el públic assistent 

que ha comptat amb la presència de 800 persones.

- Kata 2009. Alternatives d’oci i consum

Programació de 39 tallers i activitats des de l’abril a juny de 2009. El programa 

ha rebut 745 participants i assistents a actes oberts, tots de lliure inscripció. Les 

activitats desenvolupades dins d’aquest programa han estat diverses.

- Murs que Parlen (Binomi Cultura-Joventut)

Llicències per a projectes joves de pintura urbana, per facilitar als creadors locals 

l’art de carrer. Rebudes més de 20 propostes d’actuació sobre murs, i portades a 

terme durant el 2009, 10 intervencions artístiques. Principalment, destacar la nit 10 

de TV3 i en particular les vessants formatives que ha ofert el projecte. Mitjançant els 

programes Kata i Estiu Jove, s’oferten tallers de grafit, aerografia, il·lustració... en 

espais com Campclar i Riu Clar. 

- Mostra d’Espectacles al Carrer

Mostra d’Espectacles al Carrer d’àmbit divers que actuen a la plaça de les Cols i 

dinamitzen mitjançat les seves obres un dels espais més representatius de la ciutat. 

En aquesta edició han participat un total de 7 companyies i hi ha assistit més de 

800 persones.

- Estiu Jove 2009

Programa d’activitats i cursos en què s’han presentat 65 propostes. D’aquest total 18 

han estat de caràcter gratuït. Com a novetat de gestió, des de la web jove s’ha iniciat 

la inscripció i reserva de places gratuïtes. La campanya ha registrat 1860 participants 

sense comptabilitzar els cicles de Cultura de Carrer i les seves opcions formatives. 
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- Cultura de Carrer

Com a novetat de l’any 2009, el programa es va iniciar amb el Mercat d’art i 

artesania. Altres novetats han estat l’ampliació de l’espai d’acció a la Plaça de les 

cols, c. Major i Plaça dels Sedassos, on un total de 43 joves i col·lectius han aportar 

les seves obres. Cal afegir la complementarietat de 14 espectacles alternats durant la 

jornada.

Cal remarcar que s’ha iniciat el cicle de Circ al fòrum, un seguit d’espectacles de 

tècniques circenses i acrobàtiques a la Plaça del fòrum, i altres manifestacions 

artístiques d’art al carrer com són el cicle PER-FOR-MATE, CARELLO, I EL PUNT + 

ALT, coorganitzat amb diferents col·lectius artístics de la ciutat. 

A l’edició de 2009 del cicle Cultura de Carrer hi ha hagut 7629 assistents, més d’un 

60% d’increment en els espectadors com a conseqüència directa de l’increment d’actes 

que ha passat dels 8 de l’any 2008 als 11 d’enguany més els cicles d’art emergent.

- Cicle Carello

Tallers de creació audiovisual formatius a mode de workshops amb una participació 

de 30 joves. Finalització dels 4 tallers amb accions de carrer i performance – 3 

actes a la plaça dels Sedassos amb una assistència de 600 persones en el total. 

Coorganitzen Arnolfini.

- Visió nocturna

Programa de nits d’oci jove (edició juny-setembre; edició octubre-gener)

Novetat com a programa al 2008. 40 activitats en les seves dos primeres edicions 

amb 550 joves assistents i participants a les activitats programades per la franja 

horària nocturna.

- De Nit (intervencions en espais d’oci nocturn i barres saludables)

El programa inclou intervencions en espais d’oci nocturn per tal de conscienciar a 

la gent jove sobre el consum responsable i els hàbits saludables en el seu temps 

d’oci. S’han dut a terme 8 intervencions nocturnes i 2 barres saludables amb 

la participació de les següents entitats: Raíces, Performate, AV Progressista de 

Torreforta, Som.NIT i H20.

- Projecte Plaça Major. 2009 Parc de Nadal. Universos!

Aquest laboratori d’intercanvi artístic ha arribat a una plenitud en quan a oferta, 

accions i fases d’execució. En la seva segona edició, Plaça Major ha convocat un 
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total de 42 joves actors, artistes i creadors procedents de diferents disciplines. 

Plaça Major ha coordinat 8 propostes en 6 espais unificats amb un eix de projecció 

didàctic apte per a tots els públics. Les accions es van portar a terme al Mercat 

Central, Parc de Nadal i Trezzo sul’Ada.

Aquest projecte d’intercanvi internacional ha permès la trobada entre joves italians i 

tarragonins. Les diverses experiències han mobilitzat joves cap a Itàlia en una ocasió 

per participar de les propostes de carrer al Carnaval.

En les properes fases del projecte es preveu realitzar una publicació que aglutini la 

varietat de sensacions i impressions entre els joves participants i els coordinadors 

impulsors del projecte.

• EMANCIPACIÓ I AUTONOMIA JUVENIL

Espai Jove de Treball

- Coneix i decideix 

Com a novetat, destacar el projecte pilot Coneix i Decideix, coordinat des del 

treball interderpartamental entre Servei Municipal d’Ocupació, Educació i Joventut. 

L’objectiu rector d’aquesta projecte ha estat aproximar al sector juvenil de 14 a 

17 anys experiències i realitats professionals amb la finalitat de motivar la seva 

formació bàsica. Han participat 7 centres educatius i han obert les seves portes 6 

empreses i 4 centres de formació professional. Un total de 75 joves s’han beneficiat 

dels tallers grupals i les entrevistes individuals.

- Programa Brúixola

Aquest projecte pretén millorar les condicions d’accés al món laboral o mantenir el 

seu lloc de treball dels col·lectius que presenten més dificultats de marginació social 

i laboral. Aquesta actuació suposa la continuïtat del projecte Brúixola, generat 

l’any 2007. Consisteix en la realització d’accions grupals d’informació i orientació 

adreçades als centres d’educació secundària obligatòria i de formació professional 

de grau mig i superior de la ciutat de Tarragona.

Durant el 2009 s’han generat un total de 15 tallers de formació ocupacional repartit 

per la majoria de Centres Educatius d’Educació Secundària.

- Jornada TET. II Jornada Transició Escola Treball. “Transicions Juvenils i Polítiques 

de Joventut”

Novament, i per segon any, ha tingut lloc la II Jornada de Transicions Juvenils 



MEMÒRIA 2009

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONACAPÍTOL V

CA
PÍ

TO
L 

V

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2009 369

JOVENTUT

Escola-Treball amb una assistència de 87 persones entre agents educatius, del camp 

social i tècnics de joventut.

- Caixa d’Eines

Programa de cursos de capacitació per a joves i s’han dut a terme 8 activitats amb 

un total de 94 assistents.

• ACCIÓ COMUNITÀRIA, PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ

- Espai Dona Parla (Dia Internacional de la Dona)

Un espai on totes les dones de Tarragona i de fora van poder dir la seva tot 

commemorant el Dia Internacional de la Dona. Més de 50 dones de totes les edats i 

nacionalitats van participar en aquest projecte que va consistir en la lectura de textos 

al Teatre Metropol.

- Mestival Sound

Novetat del 2009. Festival concebut com a punt de trobada de cultures cohexistents 

a la ciutat. Més de 2500 assistents als concerts multiculturals i a la fira d’entitats que 

va tenir lloc al llarg de tot un cap de setmana al barri de Torreforta. 

Han participats grups de diversos orígens com l’Abdejalil Kodssi del Marroc, 

l’orquesta La clave de Colombia, i grups local com Ai, Ai, Ai, La linly Beat i Xeriff 

Sound System, etc. Altrament, s’ha dut a terme una mostra d’entitats solidàries 

i culturals en que ha participat l’A.D. Torreforta, l’Associació Cultural Islàmica, 

Raíces,Associació de diables Foc i Gresca, Grup de dones Torreforta, MUSOL, 

Assamblea de Cooperació per la Pau, Comité Òscar Romero, associació Catalana 

d’Enginyeria Sense Fronteres, Som.nit, etc.

- Parlem (xerrades i grups de discussió)

Els grups de discussió es conceben com a espais de trobada i debat dels joves amb 

l’objectiu de generar discursos qualitatius i directes de l’opinió dels joves. Al llarg 

del 2009 s’han dut a terme un total de 4 grups de discussió sobre els següents 

temes: masclisme juvenil, crisi econòmica i precarietat juvenil, activitats en temps 

lliure i joves i llengua.

Altrament, s’han desenvolupat 2 xerrades amb l’objectiu d’aproximar als joves a 

temes que els preocupen i sobre els quals incideixen. En aquest cas les intervencions 

han estat a càrrec de l’Associació Cultural Ràdio Nikosia i del Vicenç Castellano 

(expert en conflictes financers).
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- Tardor Intercultural

Activitats durant els mesos de tardor concentrades especialment als barris de Ponent 

i a la part Alta de Tarragona, per promoure la creació d’espais de trobada on els 

joves veïns de diferents orígens es relacionin i comparteixin interessos i necessitats, 

a la vegada que es tracta sobre les experiències de convivència multicultural entre 

estrangers i autòctons. 

Al programa han participat un total de 190 joves que han desenvolupat diverses 

activitats . 

- Cicle de Cinema Pantalla del Món

Cicle de cinema amb la intenció de donar a conèixer i tenir accés a cinema 

no comercial d’indrets del món on és difícil tirar endavant produccions 

cinematogràfiques. En aquesta segona edició, el cicle va consistir en una sessió de 

curtmetratges, la projecció de 4 llarg metratges de ficció i un documental, tots ells 

amb orígens a l’Àfrica.

- Jornada de convivència i creació d’espais interculturals

L’edició d’enguany (5a) la Jornada va portar com a títol “De la cultura als 

etnosistemes”, centrant-se en experiències sobre els documents audiovisuals com 

a espais de relació intercultural amb l’objectiu de visualitzar i analitzar propostes 

concretes d’intervenció social per a la convivència. Es va comptar amb la presència 

de l’antropòleg Manuel Delgado i de la intervenció de quatre organitzacions que 

treballen en aquest àmbit tant a nivell europeu com estatal.

- III edició del Documental de Carrer

Creació del III Documental de Carrer “Generació Part Alta”. Un recorregut pel 

passat i el present d’un dels barris més representatius de la ciutat, conduït per joves 

de diferent procedència que han plasmat la seva visió personal sobre el seu entorn.

Taller on els joves tenen al seu abast tot el material necessari per dur a terme 

totes les fases del documental. Ells escullen els temes a tractar, l’elaboració del 

guió, graven i fan part del muntatge final. Tota una eina de creació i d’expressió 

d’opinions i inquietuds dels joves, a la vegada que aprenen a utilitzar les noves 

tecnologies digitals.
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La Unitat Tècnica de Salut Pública (UTSP) del Laboratori Municipal ha realitzat durant 

l’any 2009 els treballs següents:

Aigües no classificades i altres matrius
- Mostres 3
- Anàlisis 15

Aigües consum i xarxa de distribució de l’aigua
- Mostres  46
- Anàlisis 230

Aigües de piscines i poliesportius
- Mostres d’aigües de vas de piscines  142
- Anàlisis 710
- Mostres vestuaris i platges de poliesportius  662
- Anàlisis 1986

Aigües de mar/platja
- Mostres d’aigües de bany 171
- Anàlisis  342

Menjadors escolars (col·legis i IES)
- Mostres 62
- Anàlisis 372

Sorrals
- Mostres 5
- Anàlisis 30

Interlaboratori i control de qualitat
- Mostres 38
- Anàlisis  152

TOTAL
Mostres 1.129

Anàlisis 3.837
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Trucades al Telèfon Blanc:
- Sanitat animal i Servei de Llacers 238
- Plagues i Servei de desinsectació i desratització  670
- Altres  20
Total trucades 928

Expedients, oficis de denúncia i inspeccions:
- Inspecció per terrenys insalubres 10
- Inspecció sanitat animal  68
- Informes varis per resolució d’expedient 87
- Control higienicosanitari de locals  271

Gossera municipal i llacers:
- Gossos i gats recollits pels llacers per trucades al Telèfon Blanc i Protectora: 274
- Gossos sacrificats  13
- Gossos portats a la protectora  112
- Gats recollits  111
- Gats sacrificats  3
- Gats portats a la protectora  98
- Gossos lliurats al seu propietari  38
- Altres animals 3 cabres, 1 fura

• Controls de funcionament dels treballs realitzats per l’empresa SEDYF durant el 
2009, respecte a la contracta de desratització, desinfecció i desinsectació dels 
col·legis públics i del terme municipal de Tarragona.

• Controls de l’empresa SEDESA, respecte a la contracta per a la recollida de coloms 
durant l’any 2009

• Control de l’empresa Bioacústic que va realitzar el controls dels estornells al 
municipi.

• Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques compartides entre els 
alumnes del Mòdul de Dietètica i Nutrició de l’Institut Cal·lípolis i l’Ajuntament de 
Tarragona.

• Participació en programes de Ràdio Tarragona per informar sobre qüestions 
higienicosanitàries d’aliments, establiments alimentaris i sanejament ambiental.

• Participació en el projecte Europeu EQUASE d’intercal·libració de laboratoris de 
microbiologia europeus.

• Participació al projecte FEPAS d’àmbit europeu.
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• Participació al projecte LEAP sobre el control d’aigües.
• Participació en el projecte INTER 2000 d’intercal·libració de laboratori de 

microbiologia coordinat pel Laboratori d’assaig agroalimentari.
• Control de l’empresa contractada pel tema de la legionel·losi als edificis i fonts 

ornamentals municipals.

La Unitat Tècnica de Medi Ambient ha realitzat, durant l’any 2009 els següents 
treballs:

Anàlisis d’aigües
- Aigües no classificades  
- Mostres 6
- Anàlisis  20

- Aigües de bany de piscines
- Mostres 129
- Anàlisis  631

- Aigües residuals urbanes amb tractament (EDAR)
- Mostres  18
- Anàlisis  49

Expedients, oficis de denúncia i inspeccions:
- Inspecció d’abocadors  176
- Inspeccions vàries  75
- Control informes ACA abocament d’indústries al clavegueram  32
- Control informes EMATSA abocament d’indústries al clavegueram 44
- Informes permisos d’abocament al clavegueram  62
- Informes expedients denúncies clavegueram i altres 67
- Control d’aturades i posades en marxa d’Ercros 10
- Informes d’activitats del membre de la Ponència d’avaluació ambiental  229

Altres

- Participació als programes d’assaigs d’aptitud de laboratoris, INTER-2000 i 

INLABAG

- Seguiment cimentera “Cementos Esfera”, anàlisis contaminació atmosfèrica.

- Control contaminació atmosfèrica XVPCA.
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Des de Polítiques d’Igualtat s’han realitzat durant l’any 2009 els treballs següents: 

• NOMBRE EXPEDIENTS CLASSIFICATS PER ÀREES

- Àrea de la dona: 49

- Àrea de Discapacitats: 40

- Àrea de Polítiques d’Igualtat: 0

TOTAL 119

• SUBVENCIONS SOL·LICITADES

Per les activitats pròpies del Departament s’ha sol·licitat la subvenció en relació amb 

la Resolució ASC/1558/2009, de 26 de maig, per la qual s’aproven les bases per 

a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de 

l’elaboració la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones, i s’obre 

la convocatòria pública per a l’any 2009. L’òrgan concedent és l’Institut Català de 

les Dones. La subvenció per a cada una d’aquestes actuacions ha estat concedida 

segons notificació de data 20 d’octubre de 2009 .

• EXPEDIENTS DESTACATS

- ÀREA DE LA DONA

- La setmana commemorativa del dia internacional de les dones.

S’han realitzat diferents activitats lúdiques i culturals amb motiu de la 

commemoració el dia 8 de març del Dia Internacional de les Dones, entre d’altres 

hi consten: 9è concurs de prosa “Relats de dones”; Diferents exposicions; Exposició 

“DONART” mostra pictòrica de Jordi Llort on la dona és la protagonista de les seves 

obres; exposició “Mans de dones” treballs dels diferents col·lectius de la ciutat; 

exposicions Fotogràfiques a diferents Centres Cívics ,dels treballs “Amb ulls de 

dones “, I “Imatges contra la violència”realitzats pels alumnes del centre d’Estudis 

de la imatge; representació teatral a càrrec de diversos col·lectius de dones de la 

ciutat; representació teatral “Maria la Jabalina” a la Sala Trono; Xerrada “Les dones 

davant la crisi”, a càrrec de Gregoria Rosenboom Martin; Xerrada “50 anys de la 

píndola” URV; participació a la taula Rodona de la Jornada Bellesa i Salut; Lectura 

del Manifest per part dels representants de la Corporació; activitats esportives, 

partits de basquet femení, torneig de pàdel, partit de futbol de dones; i, projeccions 

de pel·lícules amb temàtica de dones. 
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- 18 de febrer, trobada de dones gitanes de la ciutat

Els col·lectius de Dones Gitanes de Campclar i les Gitanes d’avui de la Part Alta , 

fan la presentació de les seves associacions a l’Alcalde, i celebren la seva primera 

Assemblea al Saló de Plens de l’Ajuntament, i per finalitzar fan un dinar de germanor.

- 8 de maig, debat “Quina Europa volem per a les dones?”

A la sala d’actes de l’Ajuntament de Tarragona, intervenen com a participants 

Maria Badia (PSC), Roser Ràfols (CIU), Catarina Megias (PPC), Marta Cid (ERC), i 

Mercè Claramunt (IC).

- 20 de maig, presentació de l’Associació de la Dona i la Joventut de Campclar, a 

les 17 h. 

- 6 de juny, diada dels col·lectius de dones i dinar de germanor al Port de 

Tarragona.

- 6 de juny, col·laboració i participació en la trobada “Drom Kotar Mestipen” 

gitanes de Catalunya .

 

- 14 de juny actuació dels col·lectius de dones, clausura del curs 08-09 al Teatre 

Metropol.

- 25 de juny presentació del llibre del “III Congreso nacional para racionalizar los 

horarios españoles”.

- Conveni nominatiu “Dones En Xarxa”.

L’Ajuntament i la Sra. Gemma Lienas , com a Presidenta de l’Entitat de Dones en 

Xarxa, van signar un conveni que te com a interès en contribuir en difondre la 

societat de la Informació amb mesures que afavoreixin la igualtat d’oportunitats de 

les dones i promoure l’accés i l’ús quotidià de les dones a les TIC i internet, per tal 

de superar l’exclusió digital per raó de gènere i fomentar l’ús d’aquesta xarxa com 

una eina de comunicació, relació i empoderament de les dones de Tarragona. Per la 

creació d’aquesta xarxa local, el programa contempla una primera fase de relació i 

comunicació amb entitats de dones, per organitzar els primers tallers digitals, i una 

segona fase per crear l’espai web.
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- 15 de juny, presentació del projecte “Dones En Xarxa”, com a eina de participació 

de les dones en l’exercici de la ciutadania i la utilització de les noves tecnologies.

Aquest projecte contempla la realització de 6 tallers, essent el nombre de participants 

de 9 dones / taller

- Conveni nominatiu “Dones Tabacalera”

Conveni signat entre la Conselleria i Mª Jesús Pinto per tal d’impulsar un projecte de 

recerca anomenat “Dones de Tabacalera un temps uns espais de memòria “, que vol 

recuperar els records històrics d’un col·lectiu de dones treballadores de la fàbrica de 

tabacs, que simbolitzen el treball femení l’emancipació i la lluita d’aquestes dones que 

van marcar una època de lluita obrera.

- 20 d’octubre “Presentació projecte Talento Mujer”, adreçat a dones sense treball , 

al centre cívic de la part alta amb col·laboració amb MAPFRE

- 12 de novembre presentació del llibre “Dels sols i les llunes” de Tecla Martorell, un 

llibre on una dona, i mestre és la protagonista de una intensa vida.

- Creació del Consell Municipal de les Dones

El Consell Municipal de les Dones, es un òrgan de participació per a incidir en 

la planificació de les Politiques Municipals per establir línies de col·laboració 

permanents, te com a objectiu el promoure la participació de les dones en vida 

pública municipal, Reflexionar sobre els processos participatius des de la perspectiva 

de gènere. Fer d’aquest espai un fòrum d’influència en la vida pública així com en 

la presa de decisions de les polítiques municipals.

- 20 d’octubre “Presentació projecte Talento Mujer”, adreçat a dones sense treball , 

al centre cívic de la Part Alta amb col·laboració amb MAPFRE.

- 21 de novembre “Jornada informativa del Consell Municipal de les Dones, una 

eina de participació”

Amb l’assistència de 40 entitats, associacions o vocalies de les dones de Tarragona 
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- Actes del 25 de novembre

. 25 de novembre a les 19 h. conferència de la Consellera Montserrat Tura, sota el 

títol “Atenció a la Víctima”, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Tarragona.

. Del 23 al 30 de novembre al Centre Cívic de la Part Alta, exposició “D’imatges 

contra la violència “, realitzades pels alumnes de l’Escola de l’Imatge.

- Morts de violència de gènere 

A Catalunya durant l’any 2009 hi ha hagut 10 víctimes mortals pels quals s’ha 

convocat un minut de silenci.

- Contracte programa amb l’Institut Català de les Dones

El SIAD es el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, es un espai d’orientació i 

assessorament en relació a qualsevol aspecte de la vida de les dones.

El SIAD comença amb una oferta de més de 145 places, d’activitats que se centren 

fonamentalment a facilitar l’intercanvi i la interrelació per promoure l’apoderament i 

fomentar la participació de les dones en la vida social de la nostra ciutat.

Les dades de referència del servei son: Ubicació Plaça de la Font; Horari d’atenció 

de dilluns a divendres de 9 a 14, i dilluns i dimecres de 15’30 a 17’30.

Equip professional: Coordinadora del Servei:Susana Sanchez Rodriguez i tasques 

de col·laboració i suport Roser Cerdà; assessorament jurídic, l’Advocada Margarita 

Maffiotte; i assessorament psicològic, Judith Asensio .

Els cursos que ha organitzat el SIAD han estat:Dona el millor de tu; Taller “Coneix-

te”; Taller “Estima’t”; Taller “Comunica’t”; Taller “Organitza’t”; Taller “Actua”; 

Defensa Personal Femenina; Expessart; Automaquillatge; Bijuteria; i Fotografia 

Digital

El 16 de desembre Clausura de la temporada d’Activitats del SIAD, i entrega premis 

del Concurs Fotogràfic, per tal de ser la imatge del díptic de les bases del X e. 

Concurs Literari de Relats de Dones i del seu cartell d’anunci.
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• POLÍTIQUES D’IGUALTAT I TREBALL TRANSVERSAL

- Protocol de violència 

Es va crear la Comissió de Seguiment del Protocol que s’ha anat reunint de manera 

regular al llarg del primer semestre. Aquest any es farà traspàs de la tasca de 

seguiment i es portarà des de Serveis Socials. 

- Dia Mundial de la Salut de les Dones, 28 de maig

“Jornada de Coordinació entre el Servei de Salut i els Serveis Municipals”. Aquesta 

activitat es va organitzar conjuntament amb el Departament de Salut i amb el suport 

del Col·legi de farmacèutics de Tarragona i el Institut Català de les Dones. 

- Implementació Pla d’Igualtat dirigit a la ciutadania

S’han presentat 9 projectes a la subvenció del d’Institut Català de les Dones 

per començar amb diferents accions. Tots els projectes tenen continuïtat, i es 

desenvoluparan amb major o menor intensitat i incidència en funció de la 

disponibilitat econòmica. 

1. Tallers de sensibilització en matèria de gènere al personal de l’ajuntament de 

Tarragona. S’han realitzat 15 tallers on van assistir 215 persones aproximadament 

.Van estar adreçats a nois i noies de Plans d’ocupació, Casa d’oficis i Escola Taller. 

Així mateix es va col·laborar amb e Departament de Política Lingüística impartint 

dos taller de “Llenguatge no sexista”.dirigits a tot el personal de l’Ajuntament.

2. Jornada: “Coresponsabilitat: nous reptes per a una conciliació igualitària” 

Es va realitzar el 6 de maig amb l’objectiu de crear un espai de debat per proveir 

d’eines a les empreses perquè puguin implantar noves formes d’organització 

del temps i una nova cultura de treball harmonitzant equilibradament els temps 

personals, laborals i socials de les persones. 

3. Per un futur més igualitari: coeduquem en igualtat d’oportunitats a Tarragona 

“el tren de la coeducació”. L’objectiu d’aquest projecte és fomentar de forma 

transversal, diacrònica, continuada i des de la infància els principis de la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones. Actualment està en marxa dintre del curs escolar 

2009-2010.
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4. Assexora’t

Té l’objectiu de promoure la salut sexual en la població jove de la ciutat de 

Tarragona i prevenir les conductes de risc. Té continuïtat al llarg de l’any 2010

5. Cap a la prevenció de la violència masclista 

La campanya “Canvia les regles del joc” respon a la necessitat de treballar les línies 

de sensibilització i prevenció mitjançant diferents accions. La campanya tindrà 

continuïtat al llarg de l’any 2010. 

6. Sensibilització de l’alumnat de secundària, batxiller i cicles formatius sobre les 

violències vers les dones

L’objectiu és sensibilitzar l’alumnat de secundària de Tarragona vers les conductes 

i actituds que desenvolupen els maltractadors en les relacions de parella. Els tallers 

tenen continuïtat en el curs escolar 1009-2010

7. “Som a un clic per la igualtat”, punt per a la igualtat a les empreses de 

Tarragona. SEPIEMTA (Servei pe a la promoció de la Igualtat a les Empreses 

de Tarragona). Aquest projecte ha facilitat la creació d’un espai d’informació, 

assessorament, formació i sensibilització, que pretén donar suport al teixit 

socioeconòmic i empresarial de Tarragona per a la creació d’estructures i el 

desenvolupament d’accions que contribueixin a millorar les condicions de treball, 

l’eficiència i productivitat de les empreses del nostre municipi a través de la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones. 

8. El Consell Municipal de les Dones com eina per a la participació i l’apoderament. 

9. “Dona parla”

Aquest projecte és el segon any que es realitza dintre dels actes del 8 de març. Es un 

espai de participació de dones de diferents orígens, edats i activitats, a partir de 

l’exposició d’una història, un telat breu, una poesia o una reflexió pròpia. 

- Exposició sobre l’Europa social “Sabeu que pot fer l’Europa social per vosaltres?”
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Es va realitzar a la plaça Verdaguer de Tarragona els dies 1, 2, 3 d’octubre de 2009. 

Aquest acte va ser Coorganitzat per l’Ajuntament de Tarragona i la Comissió Europea.

Va ser la primera ciutat de l’Estat espanyol i de Catalunya on es va realitzar; l’objectiu 

va ser explicar i mostrar a la ciutadania com les polítiques laborals i socials de la 

Unió Europea treballen per a l’equitat, la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i la 

integració laboral.

Van participar 5 departaments de l’Ajuntament, 5 organismes oficials, 11 entitats i 

associacions de diferents àmbits. 

- Jornades formatives contra la violència

Llei orgànica de protecció de dades i violència masclista: “Dificultats entre l’atenció i 

l’aplicació, realitzades el 4 de novembre al Col·legi d’Advocats de Tarragona. 

El tractament de la informació sobre violència masclista en els mitjans de 

Comunicació, realitzades el 19 de novembre a l’Aula Magna de la Facultat de 

Jurídiques de l’URV de Tarragona. 

- Pla d’igualtat a l’Ajuntament

Per iniciar el procés de treball s’ha dut a terme la Creació d’una Comissió 

Executiva i una Tècnica per l’execució i seguiment del Pla d’Igualtat que representa 

equitativament a totes les diferents parts de l’organització municipal i també s’ha fet 

difusió del Pla d’Igualtat a tot el consistori (amb diverses actuacions com pot ser la 

Creació pàgina intranet de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, Nota de premsa 

dirigida a la ciutadania; etc.).

Protocol d’assetjament, a l’última reunió de la Comissió executiva es va plantejar 

la necessitat de començar amb la seva elaboració. D’aquesta manera a la darrera 

reunió de la comissió tècnica del dia 26 de novembre, es va començar a treballar 

vers aquest tema. 

- Servei Municipal dels Discapacitats

El Servei Municipal de la Discapacitat s’integra dins de l’Àrea de Serveis a la 

Persona de l’Ajuntament de Tarragona i té com a principal funció oferir informació, 

orientació i assessorament a les persones amb relació amb els recursos socials i a 

les actuacions socials a què poden tenir accés les persones amb discapacitat de la 

nostra ciutat. 
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Actualment , està format per un tècnic de la Discapacitat i, des del passat dia 1 de 

juliol de 2009 amb un altre tècnic, com a professional de referència per a persones 

amb discapacitat, fruit del Conveni de Cooperació Interadministrativa signat entre el 

Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Ajuntament de Tarragona.

S’han gestionat un total de 40 expedients

Programes i actuacions a destacar: 

. reserva de plaça d’aparcament: (s’han tramès al Departament de Trànsit de 

l’Ajuntament, 8 informes valoratius (tots ells positius).

. Beques Panasahcs: s’han gestionat 40 beques d’estudis i 6 ajuts a projectes formatius 

d’entitats corresponents a l’any 2008 i s’han rebut 45 sol·licituds per l’edició de la 

Convocatòria 2009 de les quals s’han aprovat 37 beques individuals amb un valor 

de 27.334 € i 5 ajuts a projectes formatius d’entitats per un muntant de 16.300 €, 

que suma un total de 43.634 €, tot a compte dels fons de la Fundació. 

. En la convocatòria d’enguany s’ha estès la població a la que va dirigida, que és a 

tota la ciutadania amb alguna discapacitat (fins aleshores calia tenir una resolució 

de discapacitat física).

. Transport adaptat: un total de 80 persones amb discapacitat del municipi de 

Tarragona són persones beneficiàries del servei de transport adaptat.

. Projecte Tarragona Incorpora: Al llarg del primer semestre de l’any hem col·laborat 

amb la Conselleria d’Empreses, Formació, Ocupació i Consum de l’Ajuntament 

per tal de dur a terme una acció, subvencionada pel Departament de Treball de 

la Generalitat, que donés resposta a les necessitats de formació i ocupació dins de 

l’àmbit de la discapacitat.Com a resultat d’aquesta acció vam organitzar, pel darrer 

semestre de l’any, la realització d’un curs de monitors/es de lleure especialitzats en 

atenció a persones amb discapacitat de 300 hores lectives

. Programa Tarragona Sense Barreres: Una desena de voluntaris amb mobilitat 

reduïda que formen el grup Tarragona Sense Barreres es reuneixen periòdicament 

per tal d’elevar propostes als diferents departaments de millora de l’accessibilitat 

a la ciutat . També va convocar una sessió formativa impartida impartida per 

l’arquitecte especialista en accessibilitat i assessor de l’Administració i del moviment 

de persones amb discapacitat física, Xavier Garcia-Milà.

. Suport a l’experiència del gam respira de Bonavista: Promogut per l’Àrea de 

Salut de Bonavista, es constituí un grup d’ajuda mútua que integren persones amb 

mobilitat reduïda de Bonavista i La Canonja. 
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- Festa per a tothom: el gaudi festiu de la ciutadania amb discapacitat, del 17 

al 24 de setembre. Iniciativa per facilitar la participació de la ciutadania amb 

discapacitat, especialment amb mobilitat reduïda i usuària de cadira de rodes, 

a les festes de Santa Tecla, a través de l’ajuda d’un grup de voluntariat i de la 

disposició de transport adaptat. La companyia DOW hi col·labora amb suport 

econòmic i personal de treballadors i estudiants en pràctiques.

- Suport i foment de l’art: S’han organitzat dues exposicions d’obres artístiques 

en l’espai emblemàtic de l’Ajuntament, com és el Pati Jaume I, dutes a terme per 

persones i professionals de les associacions i que són la II mostra artística de la 

tutela on un centenar de persones amb discapacitat intel·lectual de l’entitat La 

Tutela; i l’Exposició “Pintures diürnes”, que és el títol de l’exposició de pintures 

realitzades pels nois i noies i monitors i monitores del centre ocupacional Gresol, 

de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona.

- Setmana internacional de les persones amb discapacitat. El dia Internacional 

de les Persones amb Discapacitat, que es celebra el dia 3 de desembre, hem 

organitzat diferents actes: l’Art a les escoles d’educació especial (S’ha realitzat 

un taller d’art teràpia, de forma coordinada, en les quatre escoles d’educació 

especial de Tarragona), Jornada de la discapacitat la Teatre Metropol (Jornada 

de participació i divulgació de les entitats de l’àmbit de la discapacitat al Teatre 

Metropol per apropar a la ciutadania en general les activitats i les accions que 

duen a terme en la millora integral de la qualitat de vida de les persones amb 

discapacitat i la dels seus familiars); Taula rodona “El vincle entre la discapacitat 

i el voluntariat (activitat on diferents agents implicats en el voluntariat envers la 

discapacitat, van exposar i debatre sobre la interrelació i la cohesió entre aquests 

dos àmbits); concert a càrrec del conservatori de música de la Diputació de 

Tarragona; Estiu Jove: Descoberta la cultura sorda; i el Parc de Nadal de la Ciutat 

de Tarragona

- El Consell Municipal de la Discapacitat. El passat dia 28 de març de 2009 es 

va publicar en el BOP de Tarragona, núm. 73, l’anunci d’aprovació definitiva 

de la modificació del Reglament del Consell Municipal de la Discapacitat de 

l’Ajuntament de Tarragona. Aquesta modificació normativa pretén assolir diversos 

objectius, tant a nivell de forma, com a nivell de representació de la ciutadania. 
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Actualment, formen part de l’Assemblea General del Consell un total de 24 entitats 

i organitzacions i 3 entitats més han sol·licitat la seva incorporació al Consell. 

S’han convocat una Comissió Executiva del Consell Municipal de la Discapacitat; i 

una a Assemblea del Consell Municipal de la Discapacitat

- Subvencions a projectes d’entitats en l’àmbit de la discapacitat. Un dels grans 

reptes ha estat iniciar un procediment de concessió de subvencions a entitats de 

l’àmbit local amb la finalitat de col·laborar en la realització i desenvolupament 

d’activitats i projectes socials relacionats amb la promoció de la igualtat i la 

millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. El resultat ha estat 

molt positiu perquè en data 27 d’agost de 2009 es van publicar en el BOP de 

Tarragona, núm. 197, les bases reguladores i la convocatòria 2009 de concessió 

de subvencions a projectes d’entitats en l’àmbit de la discapacitat. Un total de 17 

entitats han sol·licitat l’atorgament d’aquesta subvenció. L’import màxim destinat 

l’atorgament d’aquestes subvencions ha estat de 20.000€
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El Departament de Sanitat ha realitzat durant l’any 2009 els treballs següents: 

• Total expedients tramitats:  327

CLASSIFICACIÓ PER MATÈRIES:  EXPEDIENTS

Llicències de gossos

Llicències per a la tinença/conducció de gossos potencialment perillosos. 15

Autoritzacions de carnisseries

Autoritzacions sanitàries d’establiments minoristes de carn fresca i derivats. 25

Autoritzacions de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing

Autoritzacions sanitàries de funcionament d’establiments de tatuatge, 

micropigmentació i/o pírcing.  11

Animals

Molèsties per lladrucs, males olors, animals al balcó, embrutar d’excrements la 

via pública, gossos sense lligar, sense morrió, sense censar, sense xip, pisos amb 

més de 3 animals, etc. 46

Gossos perillosos

Atacs d’animals, gossos potencialment perillosos sense morrió, sense lligar, 

sense xip, sense llicència, etc. 20

Gossos a les platges

Estància de gossos a les platges en temporada prohibida. 37

Animals al CRAAMT

Entrada d’animals al CRAAMT (centre de recollida i acollida d’animals de 

Tarragona), abandonats, perduts, etc. 1

Insalubritat immobles

Immobles insalubres: locals, pisos, etc. Síndrome de diògenes. 50
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Terrenys

Terrenys insalubres, animals de granja, manca d’higiene, nombrosos animals, etc. 4

Desinfecció, desratització i desinsectació

Plagues d’insectes, rosegadors, etc. 55

Establiments i comerços

Establiments i comerços amb infracció de la normativa sanitària. 3

Piscines d’ús públic

Piscines d’us públic, adequació de les instal·lacions a la normativa, 

sobre les condicions higienicosanitàries. 31

La resta (29) corresponen a matèries diverses com són contractació, tramitació i 

gestió de les factures pels serveis d’eutanàsia d’animals, llacers d’urgència, neteja 

i manteniment del motor de la depuradora del CRAAMT, incineració d’animals del 

CRAAMT, control sanitari de coloms, desratització, desinfecció i desinsectació a la via 

pública; molèsties i insalubritat per coloms; etc.
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El Departament de Serveis Socials ha realitzat durant l’any 2009 els següents treballs:

• Nombre d’entrades al registre general  2.401  

• Nombre de sortides al registre general  1.169 

• Convenis:

- Contracte Programa per a l’any 2009 per a la coordinació, cooperació i 

col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Ajuntament de 

Tarragona, en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al benestar 

social.

- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i la Unió de Sindicats 

Intercomarcal de CCOO de Tarragona per a 2009.

- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i l’Associació d’Ajuda 

Mútua d’immigrants a Catalunya (AMIC) per a 2009.

- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i Caritas Diocesana de 

Tarragona en termes d’immigració per a 2009.

- Conveni amb l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta, per a 

teràpies assistides amb gossos, per a 2009.

- Conveni amb la Fundació Estela de protecció als disminuïts psíquics, per a teràpies 

assistides amb gossos, per a 2009.

- Conveni amb El Pont, Suport a Persones amb retard mental, per a teràpies 

assistides amb gossos, per a 2009.

- Conveni amb la Fundació Privada Bonanit, per a 2009.

- Pròrroga del “Convenio de colaboración signat el 17 d’octubre de 2006 entre el 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP) y el Ayuntamiento de Tarragona, para el desarrollo 

de un programa de Teleasistencia domiciliària durante el ejercicio económico de 

2010”.
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- Conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona per impartir els cicles formatius de 

les famílies professionals de serveis socioculturals i a la comunitat; comerç i 

màrqueting; Administració i informàtica, a l’Institut Francesc Vidal i Barraquer, 

de Tarragona i promoure la qualificació professional dels treballadors del sector 

sociosanitari.

- Conveni entre ADIGSA, Empresa pública, l’Ajuntament de Tarragona, a través 

del Servei Municipal de l’Habitatge i actuacions urbanes, S.A. (SMHAUSA), 

per a possibilitar la creació d’una base de dades de sol·licitants d’habitatge i 

homogenitzar els processos d’adjudicació d’habitatges.

- Conveni de col·laboració entre Adigsa, Ajuntament de Tarragona i SMHAUSA 

per a la gestió per part d’ADIGSA del Registre de sol·licitants d’habitatges amb 

protecció oficial de Catalunya.

- Conveni de col·laboració entre ADIGSA i l’Ajuntament de Tarragona pel qual es 

cedeix l’ús del programa informàtic de registre de sol·licitants d’habitatges amb 

protecció oficial.

• Subvenció:

- Sol·licitud de subvenció al Ministeri de Treball y Immigració per al desenvolupament 

de programes innovadors a favor de la integració d’immigrants.

• Altres actuacions:

- Creació i aprovació del Reglament del Servei municipal d’acolliment temporal 

d’urgència.

• Informes de reagrupament familiar 

- S’han sol·licitat 386 informes sobre allotjament adequat per a Reagrupació Familiar 

per a estrangers residents.

- S’han tramitat els 386 informes:

- Segons el país de procedència: Algèria 7; Argentina 13; Bolívia 20; Brasil 3; 

Bulgària 1; Camerun 2; Colòmbia 74; Congo 1; Cuba 2; Egipte 1; Equador 

14; Espanya 8; Filipines 11; Gàmbia 1; Geòrgia 6; Ghana 9; India 1; Mali 2; 
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Marroc 105; Mauritània 1; Moldàvia 1; Níger 872 1; Nigèria 1 4 ;  P a k i s t a n 

11; Perú 10; Rep. Dominicana 8; Rússia 5; Senegal 12; Ucraïna 4; Uruguai 3; 

Uzbekistan 1; Veneçuela 1; Xile 7 i Xina 26

TOTAL  386

- Segons zona de residència: Arrabassada 1; Bonavista 35; Camp Clar 35; El Pilar 

1; Icomar 3; La Floresta 4; La Granja 9; Mongons 2; Parc Riu clar 1; Riu Clar 

8; Sant Pere Sant Pau 19; Sant Ramon 1; Sant Salvador 28; Tarragona 178; i 

Torreforta 61

TOTAL 386

• Informe d’arrelament social

- S’han sol·licitat 531 Informes d’arrelament social.

- S’han tramitat 531 informes d’acord amb el següent detall:

- Segons el país de procedència: Algèria 9; Argentina 21; Armènia 1; Bolívia 54; 

Brasil 19; Burkina Fa 1; Camerun 3; Colòmbia 30; Congo 2; Cuba 4; EUA 1; El 

Salvador 1; Equador 7; Filipines 2; Geòrgia 8; Ghana 9; Guatemala 2; Guinea 2; 

Guinea B. 1; Guinea Equatorial 2; Hondures 3; India 5; Mali 1; Marroc 190; Mèxic 

2; Moldàvia 3; Mongòlia 1; Nepal 2; Nigèria 40; Pakistan 40; Paraguai 3; Perú 4; 

Rússia 2; Senegal 13; Sèrbia 2; Sudan 1; Ucraïna 2; Uruguai 4; Veneçuela 5; Xile 

16; Xina13.

TOTAL 531

- Segons zona de residència: Arrabassada 1; Bonavista 38; Camp Clar 35; El 

Pilar 1; Icomar 6; La canonja 2; La Floresta 9; La Granja 5; Les pinedes 886 - 1; 

Monnars 627 - 1; Mongons 3; Riu Clar 7; Sant Pere Sant Pau 22; Sant Salvador 

60; Tarragona 239; Torreforta 101.

TOTAL  531

• Targetes per a la utilització gratuïta dels autobusos municipals per a pensionistes, 

jubilats i jubilades 

S’han lliurat un total de 2.756 targetes

- Jubilats (majors de 65 anys)   996 targetes 

- Pensionistes 206 targetes

- Duplicats 646 targetes    

- No funciona 423 targetes  

- Renovació pensionistes 485 targetes 
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• Targetes de permissibilitat d’aparcament per a persones amb disminució

S’han presentat: 225 

Pendents de l’any 2008: 4

S’han concedit 169 targetes: 46 titular conductor; 123 Titular no conductor; 19 

duplicats; 30 no concedides; 29 en tràmit; 5 transport col·lectiu i 2 baixa.

• Atorgament de subvencions

S’han atorgat les següent subvencions:

- Ajuts per a persones perceptores de prestacions baixes per a fer efectives despeses 

bàsiques de la llar: S’han presentat un total de 916 sol·licituds; s’ha atorgat un total 

de 868, amb un total de 60.286,84 € i s’han denegat 48 ajuts.

- S’han tramitat 2 ajuts a persones perceptores de prestacions baixes per a fer 

efectives despeses bàsiques de la Llar corresponents als anys 2006 i 2007, per no 

haver pogut presentar la sol·licitud en la corresponent convocatòria per causes no 

imputables a l’interessat.

• Treballs d’enllaç 

S’han realitzat durant tot l’any treballs d’enllaç entre l’Ajuntament de Tarragona i 

l’Institut Municipal de serveis socials de Tarragona.

• Consell Municipal de la Gent Gran

Seguiment de les activitats pròpies del Consell.

S’han convocat: 3 Assemblees del Consell Municipal de la Gent gran i 6 Comissions 

Executives del Consell Municipal de la Gent gran

 

• Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea de Serveis a la Persona

S’han convocat 8 Comissions informatives.
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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



MEMÒRIA 2009

ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI I ENSENYAMENTCAPÍTOL VI

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2009 399

CA
PÍ

TO
L 

V
I

CULTURA I  PATRIMONI HISTÒRIC

- 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 



AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2009416

ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI I ENSENYAMENTCAPÍTOL VI

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE TARRAGONA

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.
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- 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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