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Com tots els anys i en compliment del disposat a l’article 149 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aquesta Secretaria General ha procedit a la
redacció de la memòria anual que conté l’activitat municipal durant
l’any 2003 i que a continuació es detalla.

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2003 5





ÀREA DE PRESIDÈNCIA

ARXIU

CAPÍTOL I

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2003 7

CA
PÍ

TO
L 

I

Els treballs realitzats per l’ARXIU MUNICIPAL, durant l’exercici de l’any
2003, han estat els següents:

Moviment d’expedients i documents diversos: ingressos corresponents als
departaments de Llicències d’Obres, Activitats Classificades, 256 lligalls;
12 llibres de Registre General, 4 llibres de decrets d’obres menors i 30
llibres de decrets de l’Alcaldia. 

Pel que fa al moviment d’expedients demanats pels diferents departaments
per a la seva tramitació o consulta, s’ha registrat un total de 4.900
entrades i 5.700 sortides.

Els investigadors han estat 72; els estudiants, 87. Consultes internes,
2.700, i les externes, 2.400.

Durant aquest exercici s’ha traslladat al dipòsit del polígon del Francolí un
total de 260 caixes corresponents als departaments de Cultura, Plusvàlua,
Sanitat, Consum, Béns i Domini Públic, i també 250 lligalls del
Departament de Contractació d’Obres.

S’ha assistit a cinc reunions de la Comissió del Seguici Popular, i a una de
la Comissió per donar noms als carrers de la ciutat.

Com a secretari delegat, s’han tramitat els següents expedients segons els
protocols de distincions i honors: Molt Honorable Sr. Jordi Pujol. Sindicat
d’Iniciativa i Turisme. Sr. Albert Cabestany Álvarez. IES Comte de Rius.
Reial Germandat de Jesús Natzaré. Sra. Rosa Gairal LLaveria. Mn.
Salvador Ramon Vinyes. Sr. Carles Babot Boixeda. Sr. Mariano Rubio
Martínez. Sr. Antoni Coll Gilabert. Sra. Nuria Delclós Teixidó. Sr. Òscar
Cadiach Puig. Sr. Pere Godall Gandia. Sr. Joan Salvadó Sorolla. Sr. Jordi
Morant i Clanchet. Sra. Monserrat Fosas Gil. Sr. Bruno Gallart Pardo. Sr.
Bernardo Ríos Albesa. Sr. José María Olivé Solanes. Sr. José María
Roselló Virgili. Cooperativa de Viviendas de Sant Pere i Sant Pau. Grup
Escènic Atenea. Associació Cultural Sant Fructuós. Fundació La
Muntanyeta. Sr. Josep Sendra i Navarro. Sr. Fèlix Llovell Fortuny. Banda
Unió Musical. Sr. Raül Vilanova Mata. Sr. Àlex Ruiz Rodríguez.
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El GABINET DE DISSENY GRÀFIC I AUTOEDICIÓ ha realitzat els següents
treballs:

DISSENY, PUBLICACIÓ I MANTENIMENT DE CONTINGUTS AL WEB DE
L’AJUNTAMENT A LA XARXA INTERNET

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2003

BUTLLETÍ TARRAGONA MUNICIPAL
Nº 217 gener/febrer 52 pàg. L’anuari: repàs a l’any 2002
Nº 218 març 44 pàg. Carnaval de Tarragona 2003
Nº 219 abril/maig 52 pàg. Setmana Santa Tarragona 2003
Nº 220 juny 32 pàg. XIV Concurs Internacional 

de Focs Artificials
Nº 221 juliol/agost 36 pàg. Sant Magí 2003
Nº 222 setembre 40 pàg. Santa Tecla Tarragona 2003
Nº 223 octubre/novembre 32 pàg. Tardor Literària
Nº 224 desembre 44 pàg. Especial Bones Festes

TÀRRACO METAMORFOSI D'UNA CIUTAT

AGENDA CULTURAL “PÚBLICS” de gener a desembre.

EXPOSICIONS A LA SALA D’ART DE L’ANTIC AJUNTAMENT
gener LLUÍS CILVETI
febrer JAUME AMIGÓ Nocturn
abril ÀLVAR CALVET RED, Red, ret
maig ESTER FERRANDO Jo, variació i origen
juny CECÍLIA SEGURA Callambulyx - Falsa llibertat
agost FRANCESC VIDAL PHN
setembre RAMON CORNADÓ Presències
octubre ADELA RODRÍGUEZ / 

THEO EICCHEIM Jaciments

ÍNDEX EXPOSICIONS ANTIGA AUDIÈNCIA 2003
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ALTRES EXPOSICIONS
maig Chema Alvar González Quadern de bitàcola
setembre Antoni Mas Currículum
octubre Varis Artistes Espècies d’Espais

FULL DE CATALÀ
- Nº 12 Hivern 2002
- Nº 13 Primavera 2003
- Nº 14 Estiu 2003
- Nº 15 Tardor 2003

TEATRE METROPOL 2002
- Hivern
- Primavera
- Teatre Jove
- Estiu
- Tardor

SETMANA SANTA - TARRAGONA 75 anys d'opuscles (1928-2003), ....
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2003, ..ÈXIT - UNA SORTIDA PELS
DISSABTES, ....WEB ESCOLES BRESSOL, LA CIUTAT A PEU, ESTIU JOVE
2003, FESTIVAL D’ESTIU 2003, ELECCIONS MUNICIPALS 2003 –
Resultats, ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2003 – Resultats,
PARC INFANTIL DE NADAL 2003, FELICITACIÓ DE NADAL (Alcaldia),
XIV CONCURS INTERNACIONAL DE FOCS ARTIFICIALS CIUTAT DE
TARRAGONA, FESTES DE SANT MAGÍ 2003, FESTES DE SANTA TECLA
2003, 3r PREMI CIUTAT DE TARRAGONA DE COMUNICACIÓ,
PROJECTE NOVA FAÇANA MARÍTIMA i XI I  PREMIS A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA EN L’ÀMBIT SOCIOECONÒMIC DE
TARRAGONA.

SESSIONS MUNICIPALS (Actes)
- Consell Plenari i Juntes Generals
- Junta de Govern Local

PREMIS - BASES - AJUTS
- Premis a la Normalització Lingüística en l’Àmbit Socioeconòmic de
Tarragona 2003
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- Bases per a la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions
esportives per a l’any 2003
- Bases de promoció cultural
- Bases del concurs de cartells del Carnaval 2004
- Bases Departament de Personal

MATRICULACIÓ CENTRES DOCENTS - Curs 2003/2004

NOTÍCIES DEL GABINET DE PREMSA 
S’han publicat un total de 111 notícies en el període gener/desembre.

LA WEB DE L’AJUNTAMENT HA REBUT UN TOTAL DE:
514.005 Visites anuals
42.833 Visites de mitjana mensual
1.408 Visites de mitjana diària
S’ha rebut un total de 711 missatges i/o consultes que s’han reenviat a les
diferents conselleries.

PRESENTACIONS MULTIMÈDIA
Simulació infogràfica Rambla President Companys
Coberta Plaça de Toros (Urbanisme)
Presentació recollida selectiva dels residus (Medi Ambient)
Presentació Pressupost municipal 2003 (Àrea d’Hisenda)

DISSENY I MAQUETACIÓ DE PUBLICACIONS (en suport paper)

CALENDARI DEL CONTRIBUENT

BUTLLETÍ TARRAGONA MUNICIPAL
Nº 217 gener/febrer 52 pàg. L’anuari: repàs a l’any 2002
Nº 218 març 44 pàg. Carnaval de Tarragona 2003
Nº 219 abril/maig 52 pàg. Setmana Santa Tarragona 2003
Nº 220 juny 32 pàg. XIV Concurs Internacional de 

Focs Artificials
Nº 221 juliol/agost 36 pàg. Sant Magí 2003
Nº 222 setembre 40 pàg. Santa Tecla Tarragona 2003
Nº 223 octubre/novembre 32 pàg. Tardor Literària
Nº 224 desembre 44 pàg. Especial Bones Festes
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PUBLICACIÓ TÀRRACO METAMORFOSI D’UNA CIUTAT 58 pàg.
Textos i imatges publicats al Butlletí Municipal de la ciutat entre el gener
del 2000 i el desembre del 2002

COMUNICACIÓ INTERNA AJUNTAMENT NÚM. 0 .....................4 pàg.
COMUNICACIÓ INTERNA AJUNTAMENT NÚM. 1 .....................4 pàg.
MEMÒRIA DE LA SECRETARIA GENERAL 2002 catalana ........ 272 pàg.
MEMÒRIA DE LA SECRETARIA GENERAL 2002 castellana ...... 272 pàg.
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM)............................141 pàg.
ORDENANCES POLICIA I BON GOVERN.................................69 pàg.
ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS......................... 228 pàg.
PRESSUPOST GENERAL 2003 ................................................318 pàg.
GUIA DELS CENTRES DOCENTS DE TARRAGONA 2003-2004 .80 pàg.
OBRES GUANYADORES 3r CONCURS DE PROSA....................10 pàg.
CATÀLEG D’OPUSCLES DE LA SETMANA SANTA 1928-2002 ...64 Pàg.

PER A L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS:
- Cartell i díptic Servei Municipal de Drogodependències
- Cartells i targetes orientació als problemes de les drogues
- Cartell i tríptic: Exit, una sortida pels dissabtes
- Cartell i targetó Tarragona Solidària 2003: Situació de Palestina
- Cartell Any Europeu de les Persones amb Discapacitat

ANUNCIS ..................................................12 premsa local (color/bn) 

CARTELLS EXPOSICIONS A L’ANTIGA AUDIÈNCIA
- gener - L’esperit d’explorador - Roald Amundsen
- febrer - Graffiti grafits
- març - Rec 2003
- abril - Fotomuntatges - Gabriel Casas
- maig - Catalans al sostre del món
- juny - Pilarín Bayés
- novembre - Exposició Bestiari XXX

CARTELLS ANUNCIADORS PER AL PATI DEL REI JAUME I
- gener - Exposició: 4 visiones del teatro - G. Lorca
- febrer - Exposició: Tarraco Setmana Santa
- març - Exposició: Porta’m al Port
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- abril - Exposició : Setmana Santa
- maig - Exposició : Tito Figueras
- juny - Exposició: Batxillerat artístic IES M. i Franquès
- juliol - Exposició: Caricatures
- octubre - Exposició: Lions 37 aniversari
- novembre - Exposicio: II Mostra d’Art Penitenciari
- desembre - Exposicio: Pemis III Certamen Fotos Mitja Marató

DISSENY PAPERETES I SOBRES ELECCIONS SINDICALS 2003

PUBLICACIONS AUTOEDITADES

COMUNICACIÓ INTERNA AJUNTAMENT NÚM. 0
MEMÒRIA DE LA SECRETARIA GENERAL 2002 catalana .........272 pàg.
MEMÒRIA DE LA SECRETARIA GENERAL 2002 castellana .......272 pàg.
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM)............................141 pàg.
ORDENANCES POLICIA I BON GOVERN.................................69 pàg.
ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS......................... 228 pàg.
PRESSUPOST GENERAL 2003 ................................................318 pàg.
OBRES GUANYADORES 3r CONCURS DE PROSA ....................10 Pàg.
PROGRAMES CICLES DE CONCERTS MUSICALS 15 models.. 10000 ex. .

DÍPTICS RECINTES HISTÒRICS 8 models 420.000 ex.
El Mèdol 18.000 ex.
Fòrum Colonial 24.500 ex.
Casa Castellarnau 20.500 ex.
Muralles 87.000 ex.
Pretori 82.500 ex.
Circ 82.500 ex.
Amfiteatre 85.000 ex.
Maqueta 20.000 ex.

TARGETONS D’ACTES OFICIALS 85 models 86.451 ex.

CARTELLS mida A3 de diversos actes 31 models 8.800 ex

TARGETES/TARGETONS PERSONALS 36 models 8.880 ex.



ÀREA DE PRESIDÈNCIA

DISSENY GRÀFIC

CAPÍTOL I

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2003 13

CA
PÍ

TO
L 

I

CARTES/CIRCULARS/COMUNICACIONS OFICIALS 26 models ........
48.000 ex.

REEDICIÓ PAPERERIA INTERNA 148 models.......................318.700 ex. .

DIPLOMES   9 peticions 718 ex.
Diplomes/certificats cursos de formació 207
Escola taller Pont del Diable 150
Distincions Guàrdia Urbana 22
Gala de l’Esport Tarragoní 200
Cases baixes de Torreforta 32
Nit del Turisme 3
Personal laboral i jubilats Ajuntament 64
Escola de Música 30
Desfilada Institut Mediterrani Disseny 10

DÍPTICS 10 models 9.700 ex.

PLÀNOLS 6 models

PLANTILLES DOCUMENTS (word/pdf) 7 models 

TRÍPTICS 17 models 27.600 ex.

ENQUADERNACIONS DE DOSSIERS 166 peticions 1.389 ex. .
Espiral 19 peticions
Canonet plàstic 147 peticions
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El Consell Plenari en sessió mantinguda en data 3 de març de 2003 va
aprovar per unanimitat de tots els grups polítics el següent acord respecte
a la delegació de competències de l’Ajuntament de Tarragona a l’ENTITAT
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE LA CANONJA:

1.«Vista la proposta de l’Alcaldia que literalment diu:
“L’alcalde-president de l’Excm. Ajuntament de Tarragona proposa al
Consell Plenari l’adopció del següent acord:

El desig majoritari dels canongins en l’obtenció d’una major autonomia és
ben manifest i públic, així com el seu sentiment identitari expressat sempre
amb el màxim respecte possible cap a la ciutat de Tarragona, amb la qual
s’ha desitjat actuar de comú acord. Aquests fets evidenciats pels
canongins han merescut el reconeixement de l’Ajuntament de Tarragona,
qui, aprofitant l’eina de la descentralització aconseguida mitjançant la
constitució de l’entitat local menor, ha estat sempre amatent a les
propostes efectuades des de la Canonja en matèria de traspàs de
competències i d’establiment de relacions de col·laboració, atenent-les
totes mitjançant l’adopció dels pertinents acords, citant-se, entre d’altres,
els més significatius: acord del Consell Plenari de 14 d’abril de 1983, de
transferència de l’actual marc competencial; decret de l’Alcaldia d’1
d’agost del mateix any, que concedeix l’autoritat i la dependència directa
del personal de la policia local a l’alcalde pedani corresponent; i acord
del Consell Plenari de 13 de setembre de 1988, de col·laboració en la
gestió de la recaptació executiva de l’entitat local menor.

El poble de la Canonja és una entitat físicament diferenciada dins el
municipi de Tarragona, que ha demostrat reiteradament, de formes
variades, que constitueix una comunitat amb un arrelat sentiment
d'identitat pròpia.

La fórmula jurídica d'entitat local menor, aconseguida l'any 1982, va sig-
nificar un pas important en una recuperació necessària, que va possibilitar
una millora evident en el funcionament de tota l'estructura de la comunitat,
sobretot a partir de l’exercici de les competències que sobre la base de la
Llei de règim local vigent en aquell moment li foren transferides per l’A-
juntament de Tarragona, per acord plenari adoptat el 14 d’abril de 1983.
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Han transcorregut gairebé vint anys del desenvolupament i ple exercici de
les competències aconseguides l’any 1983, i no obstant haver estat un
bon instrument que ha permès avançar a la Canonja en el seu procés
d’autogovern, cal anar més enllà per a dotar-la, amb perfecta subjecció
al marc de la legalitat, de totes aquelles altres competències que tenen a
veure amb el control propi i també d’aquelles que, sense ser
qualitativament tan importants, tenen una dimensió simbòlica molt
significativa.

Constatant el creixent interès manifestat per part del veïnat de la Canonja
en modificar l'actual estatus competencial de l’Entitat Municipal
Descentralitzada, amb una clara consecució d'una major autonomia,
l'Ajuntament de la Canonja, per acord plenari adoptat el dia 28 de
setembre de 2000, va aprovar la proposta de competències a transferir a
la dita entitat per part de l’Ajuntament de Tarragona.

Vist l’expressat acord del Plenari de l’Entitat Municipal Descentralitzada
de la Canonja de data 28 de setembre de 2000, i la proposta de
competències a transferir a la dita entitat per part de l’Ajuntament de
Tarragona.

Vist que el Consell Plenari d’aquest Ajuntament, en data 23 d’abril de
2001, va acordar la creació d’una comissió negociadora per estudiar el
possible traspàs de competències; que la dita comissió ha efectuat les
corresponents reunions i que ha arribat a una proposta unànime per tal
d’elevar-la a aprovació del Consell Plenari municipal.

Vistos els informes del secretari general, interventor general i tresorer de
l’Ajuntament de Tarragona.

Atès el que ve disposat a la normativa vigent, i concretament a l'article 45
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i
a l'article 38 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,
així com d'acord també amb el que ve disposat a l'article 79 de la Llei
8/1987, de 8 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, es
considera que la transferència de competències pot tenir un caràcter
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ampli d’acord amb el contingut de l'article 79, apartats 2n i 3r, de la re-
ferida Llei 8/1987, que determinen, respectivament, que l'Ajuntament pot
delegar "les altres competències que permetin un exercici descentralitzat"
i que "si l'EMD es crea en virtut de fusió o d'agregació de municipis, pot
prestar els serveis que gestionava anteriorment el municipi extingit".

Atès que si bé aquest darrer supòsit no és el cas de la Canonja, ja que
l'entitat es va crear bastants anys després de la fusió dels dos municipis,
és evident que serveix de criteri interpretatiu per coadjuvar a manifestar el
que es deia abans que les transferències poden tenir un caràcter ampli.

Atès que la proposta presentada i consensuada suposa una delegació de
competències sobre la base del previst a l’article 79.2 de la Llei 8/1987,
municipal i de règim local de Catalunya, amb la interpretació citada
d’acord amb el paràgraf 3 del dit article.

Per tot això, el Consell Plenari, per unanimitat, i amb el quòrum de la
majoria absoluta previst a l’article 47.3 de la Llei 7/1985, reguladora de
les bases de règim local, en legal forma, acorda:

PRIMER. Aprovar la delegació de competències a favor de la Canonja en
el següent sentit:

1. EN MATÈRIA DE GOVERNACIÓ
1.1. Autoritzacions per ocupació del domini públic així com la concessió
administrativa de béns de domini públic, en aquest darrer cas, en els
termes establerts a l’article 80.3 de la Llei 8/87, de 8 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya, sobre disposició de béns.
1.2. Emissió de certificacions i informes en relació amb el padró
d'habitants. A tal efecte, l'Ajuntament de Tarragona remetrà a la Canonja
la informació actualitzada de les rectificacions anuals del padró, en
suport documental i magnètic, dins dels quinze dies següents a la data en
què hagin tingut efectes formals les dites rectificacions.
1.3. Policia sobre espectacles i activitats recreatives, excepte les
competències sancionadores en matèria d’espectacles, activitats
recreatives i establiments públics, que van ser delegades a l’Ajuntament
de Tarragona de conformitat amb l’acord de 7 de maig de 1991 del
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Govern de la Generalitat, per sengles resolucions de dates 5 d’agost de
1991, publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm.
1489, de 4 de setembre de 1991, del conseller de Governació, del
director general del Joc i d’Espectacles i del delegat territorial del Govern
de Tarragona.
1.4. Protecció civil, en coordinació amb l’Ajuntament de Tarragona.
1.5. Noves denominacions i canvis en la nomenclatura dels carrers,
places, parcs, camins, etc. de la Canonja.
1.6. Atorgament d'honors i distincions.
1.7. Creació de la pròpia plantilla de personal.
1.8. Guàrdia Urbana. Els serveis bàsics de la Guàrdia Urbana a prestar
a la Canonja estaran a disposició i sota la direcció i coordinació de
l’Alcaldia de la Canonja; això sense perjudici de la lògica subordinació
dels referits serveis als seus immediats comandaments jeràrquics
municipals.

2. EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I TRANSPORTS:
2.1. Imposició de multes de trànsit, prèvia denúncia de la Guàrdia
Urbana.
2.2. Concessió de guals.
2.3. Efectuar propostes en relació amb el transport urbà.

3. EN MATÈRIA D'ACCIÓ CIUTADANA:
Plena competència.

4. EN MATÈRIA DE BENESTAR SOCIAL:
Plena competència.

5. EN MATÈRIA D'URBANISME I LLICÈNCIES:

5.1. L’EMD de la Canonja formularà totes aquelles propostes que
consideri convenients relatives a l'ordenació i planejament urbanístic
general del propi territori. Dites propostes, quan no s’oposin o resultin
contradictòries amb plans urbanístics d’àmbit supramunicipal i quan no
tinguin conseqüències per a la resta del terme municipal, seran vinculants
i recollides íntegrament per l’Ajuntament de Tarragona per tal
d’incorporar-les al Pla d’ordenació urbanística municipal. A tal efecte,



AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 200318

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRAL ITZADA
DE LA CANONJA

CAPÍTOL I

l’Ajuntament de Tarragona adoptarà l’acord exprés en cada cas
d’incorporar al Pla d’ordenació urbanística municipal les esmentades
propostes per tal de tramitar-les i remetre-les a la CTU. Quan es faci la
revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit de la Canonja
s’haurà de fer conjuntament amb la revisió del Pla d’ordenació
urbanística municipal de Tarragona, ja que per definició la revisió
d’aquest pla afecta tot el terme. La part del Pla d’ordenació urbanística
municipal que faci referència a l’àrea de la Canonja haurà de:
5.1.1. Tenir una estructura coherent amb el Pla d’ordenació urbanística
municipal vigent amb cada moment, tant en la part escrita com en la
gràfica.
5.1.2. Preveure una estructura general i orgànica del territori compatible
amb el Pla d’ordenació urbanística municipal.
5.1.3. Regular els usos i sistemes de la mateixa forma en què queden
regulats al Pla d’ordenació urbanística municipal i disposar de les
mateixes ordenances generals.
5.2. L'exposició al públic, després de l'aprovació inicial, es realitzarà a la
Canonja, així com també s'hi resoldran les al·legacions que seran
remeses a l’Ajuntament de Tarragona amb caràcter vinculant o no segons
no tinguin conseqüències o sí per a la resta del terme municipal.
5.3. L'Ajuntament de Tarragona s'abstindrà de prendre acords relatius a
la formació de plans que afectin al territori de la Canonja sense la prèvia
conformitat de l'Ajuntament de la Canonja, amb excepció del Pla
d’ordenació urbanística municipal de Tarragona.
5.4. L’EMD de la Canonja tindrà plena competència en:
5.4.1. La redacció, aprovació i gestió de plans parcials, plans especials
en l'àmbit territorial de la Canonja i d'acord amb el Pla d’ordenació
urbanística municipal vigent en cada moment.
5.4.2. La redacció, aprovació i gestió de projectes del sistema de
reparcel·lació i de projectes d'urbanització en el seu àmbit territorial.
Això no obstant, quan l’execució del planejament o d’obres requereixi
l’expropiació forçosa, els acords que en aquest sentit adopti l’EMD
hauran de ser ratificats per l’Ajuntament de Tarragona, d’acord amb el
que ve disposat a l’article 80.3 de la Llei 8/1987, de 8 d'abril, municipal
i de règim local de Catalunya.
5.4.3. No obstant l’establert en els dos apartats precedents, les
competències descrites correspondran a l’Ajuntament de Tarragona en el
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supòsit de terrenys situats en part dins de la delimitació de la Canonja i
en part fora. En aquests casos, la participació en el patrimoni municipal
del sòl s’adjudicarà a ambdues entitats locals de forma proporcional a la
superfície que cada una aporti a l’actuació urbanística de què es tracti.
5.4.4. Disciplina urbanística i inspecció, prèvia ordenança tramitada
conjuntament per ambdues entitats locals.
5.4.5. Llicències i autoritzacions urbanístiques, ambientals i d’obertures
d’establiments innocus d’acord amb la normativa vigent i amb
l’ordenança d’edificació i reglament per regular les llicències d’obertura
d’establiments per a determinades activitats incloses a l’annex III de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració
ambiental.
5.4.6. Policia sobre façanes en mal estat.
5.4.7. Policia sobre solars sense tancar.
5.4.8. Execucions subsidiàries.

6. EN MATÈRIA DE SANITAT I MEDI AMBIENT:
6.1. Sanitat, consum i control alimentari.
6.2. Informació al consumidor.
6.3. Prevenció i control del medi ambient (sòl, aire, aigua, sorolls...), de
forma coordinada amb l’Ajuntament de Tarragona.
6.4. Desratització i desinsectació.
6.5. Protecció animal i control.
6.6. Sanció de les infraccions en matèria de medi ambient, prèvia
ordenança tramitada conjuntament per ambdues entitats locals.
6.7. Participació en els diferents organismes que es puguin crear per
l'Ajuntament i que afectin qualsevol temàtica de sanitat i medi ambient.

7. EN MATÈRIA D'HISENDA I BÉNS PATRIMONIALS:
7.1. Plena competència, excepció feta de la que en matèria impositiva la
Llei reserva a l'Ajuntament.
7.2. Gestió descentralitzada, mitjançant els serveis i l’organització de la
Canonja, per a la recaptació en voluntària de tots els tributs locals en
matèria impositiva, de taxes i de preus públics d’àmbit municipal que
afectin el territori de l’EMD. Per al desenvolupament i exercici d’aquesta
gestió se seguiran les següents actuacions:
7.2.1. Tributs de venciment periòdic inclosos en padrons anuals i
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addicionals. L’Ajuntament de Tarragona remetrà a la Canonja els
corresponents fitxers, en suport magnètic o per Internet, amb tota la
informació necessària per a dur a terme la dita gestió. En finalitzar el
període de cobrament es remetrà a l’Ajuntament de Tarragona, per
mitjans informàtics, el resultat de la gestió de cobrament realitzada.
7.2.2. Resta de tributs (liquidacions, autoliquidacions i declaracions
autoliquidades). L’EMD de la Canonja, amb subjecció a les normes
contingudes a les ordenances fiscals municipals reguladores dels
respectius tributs i en coordinació amb els corresponents serveis
municipals, emetrà els documents cobratoris relatius als referits tributs i
procedirà al seu cobrament. Diàriament, o amb la periodicitat que
s’estableixi, es remetrà a l’Ajuntament de Tarragona, per mitjans
informàtics, el resultat de la gestió de cobrament realitzada.
7.3. Els acords que adopti l’Entitat Municipal de la Canonja en relació
amb el concert d’operacions de crèdit i de disposició de béns hauran de
ser ratificats per l’Ajuntament de Tarragona en els termes establerts a
l’article 80.3 de la Llei 8/1987, de 8 d'abril, municipal i de règim local
de Catalunya.

8. EN MATÈRIA D’ENSENYAMENT:
Plena competència.

9. EN MATÈRIA DE JOVENTUT I LLEURE:
Plena competència.

10. EN MATÈRIA D'OBRES AL PATRIMONI DE L'ENTITAT QUE NO SIGUIN
DE MANTENIMENT:
Plena competència per a la tramitació, adjudicació i execució dels
projectes d'obres i serveis a realitzar, amb subjecció a la normativa
continguda al planejament urbanístic vigent i a les respectives ordenances
municipals. De tots aquests projectes, un cop executats, se'n donarà
trasllat a l'Ajuntament de Tarragona per tal de ser incorporats al
planejament municipal.

11. EN MATÈRIA DE SERVEIS MUNICIPALS:
11.1. Plena competència, quant als actualment existents i gestionats per
l’EMD de la Canonja:
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11.2. En el supòsit que se’n vulguin prestar de nous, s’haurà de justificar
el seu finançament i comptar amb l’aprovació de l’Ajuntament de
Tarragona en el termini de dos mesos des de la tramesa. La manca
d’acord municipal dins d’aquest termini produirà efectes estimatoris.

12. EN MATÈRIA DE BANS, REGLAMENTS I ORDENANCES:
Facultat per a redactar i aprovar els bans, reglaments i ordenances
adients als serveis delegats.

13. RELACIONS DE COL·LABORACIÓ AMB L'EMD DE LA CANONJA:
Per tal que l'EMD de la Canonja pugui desplegar adequadament el seu
marc competencial, l'Ajuntament de Tarragona li prestarà l'oportuna
col·laboració a través dels seus serveis municipals. En aquest sentit
s'estableixen les següents línies de col·laboració:

14. SERVEIS JURÍDICS I ECONÒMICS:
L'EMD de la Canonja disposarà de l'assessorament dels serveis jurídics i
econòmics municipals, i compatibilitzarà l'exercici de les pertinents
funcions i el dret a percebre retribucions de la Canonja a tots aquells
funcionaris que li prestin directament el dit assessorament, prèvia
sol·licitud formal per part de l'Entitat de la Canonja.

15. SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS:
Els serveis tècnics municipals d'Urbanisme, Enginyeria i Arquitectura
col·laboraran en la redacció dels projectes, memòries tècniques, confecció
de plànols, supervisió i direcció de projectes tècnics i d’obres, etc., que
sol·liciti l'EMD de la Canonja. També li prestaran el corresponent
assessorament en cas de ser sol·licitat expressament. L'Ajuntament de
Tarragona compatibilitzarà l'exercici de les pertinents funcions i el dret a
percebre retribucions de la Canonja a tots aquells funcionaris que li
prestin directament el dit assessorament, prèvia sol·licitud formal per part
de l'EMD de la Canonja. Tant en el supòsit del present apartat com en el
de l’anterior, no caldrà formular la prèvia sol·licitud pels casos actuals
existents, que s’entendran automàticament incorporats al present acord,
però amb la facultat de l’EMD de revisar les retribucions d’acord amb la
dedicació real. 
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16. DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA MUNICIPAL:
El Departament d'Informàtica municipal facilitarà periòdicament a l'EMD
de la Canonja el suport informatitzat de totes les dades i documentació
que aquesta necessiti per a un òptim desenvolupament de la gestió
descentralitzada, que guardi relació amb les següents matèries
circumscrites a l'àmbit territorial de la Canonja:
- amb el padró d'habitants.
- en matèria de dades fiscals i de recaptació de tributs
- de la bases de dades territorials, comercials i industrials.
Tot això sense perjudici d'establir-se, si es considerés convenient, les
oportunes línies de connexió informàtica entre ambdues entitats locals per
a accedir directament a la informació municipal.

17. INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS:
17.1. L'Ajuntament de Tarragona, a través de l'Institut Municipal de
Serveis Socials, col·laborarà amb l'EMD de la Canonja en els serveis que
li siguin propis, coordinant-se els professionals d’ambdues entitats locals
per a la prestació dels referits serveis.
.17.2. Tenint en compte que l’EBASP de la Canonja forma part de l’Àrea
Bàsica de Serveis Socials de Tarragona a efectes del Decret legislatiu
17/1994, de 16 de novembre, en matèria de serveis socials del
Departament de Benestar Social i Família, s’estableixen les següents
relacions de coordinació i col·laboració entre ambdues institucions (IMSST
i EBASP de la Canonja) en relació amb els serveis d’atenció primària:
17.2.1. Per part de l’Ajuntament de Tarragona-IMSST:
17.2.1.1. Fer arribar a l’EBASP de la Canonja tota la informació que
arribi a la Coordinació d’Atenció Primària de l’IMSST dels diferents
departaments de la Generalitat i d’altres institucions i serveis que puguin
ser de l’interès de l’EBASP de la Canonja.
17.2.1.2. Donar possibilitats als tècnics de l’EBASP de la Canonja a
participar de les reunions de coordinació que tenen els tècnics de les
EBASP de l’IMSST.
17.2.1.3. Donar possibilitats als tècnics de l’EBASP de la Canonja de
participar en les comissions de treball que es generin en les dinàmiques
de treball de les EBASP d’atenció primària de l’IMSST.
17.2.1.4. Facilitar l’intercanvi de documentació tècnica i experiències de
treball.
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17.2.1.5. Facilitar als tècnics de l’EBASP de la Canonja poder participar
en les sessions informatives i/o cursos de formació que es puguin
organitzar des de l’IMSST.
17.2.1.6. Facilitar als tècnics de l’EBASP de la Canonja l’assessorament
tècnic dels coordinadors d’atenció primària de l’IMSST en aquelles
situacions que ho requereixin.
17.2.1.7. Facilitar a l’EBASP de la Canonja còpia de les memòries de tots
eles serveis gestionats per l’IMSST.
17.2.1.8. Altres que es puguin definir de mutu acord.
17.2.2. Per part de l’EBASP de la Canonja:
17.2.2.1. Lliurar a l’IMSST la documentació i informació que sigui
requerida per la Generalitat a l’efecte de justificar els convenis pertinents
en temps i forma requerida per aquesta.
17.2.2.2. Facilitar l’intercanvi de documentació tècnica i experiències de
treball.
17.2.2.3. Facilitar a l’IMSST còpia de les memòries dels serveis socials
gestionats per la Canonja.
17.2.2.4. Altres que es puguin definir per mutu acord.

18. RECAPTACIÓ EXECUTIVA:
El Servei de Recaptació Executiva municipal gestionarà el procediment
recaptatori de constrenyiment dels tributs de l'EMD de la Canonja que
hagin incorregut en via executiva i en relació amb els quals li siguin
formulats els oportuns càrrecs. La Recaptació Executiva practicarà
liquidació trimestral a favor de l'EMD de la Canonja pels ingressos que
hagi obtingut en el trimestre anterior.
Per l'expressada gestió, l'Ajuntament de Tarragona percebrà el 50% del
recàrrec d’apressament que correspongui.

19. SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT I CONTROL D'AIGUA, DE
RECOLLIDA DE BROSSA I D'ELIMINACIÓ DE RESIDUS URBANS:
Plena competència. Això no obstant, de mutu acord ambdues entitats
locals podran establir el corresponent conveni per tal que la prestació de
cada servei dins l'àmbit territorial de la Canonja sigui exercida per l'Ajun-
tament de Tarragona, directament o a través d’empreses concessionàries.
L'EMD de la Canonja formularà totes les propostes adients en aquest sentit,
que seran considerades degudament per la corporació municipal.
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20. SERVEI DE CLAVEGUERAM: 
Plena competència. Això no obstant, de mutu acord ambdues entitats
locals podran establir el corresponent conveni per tal que la prestació del
servei dins l'àmbit territorial de la Canonja sigui exercida per
l'Ajuntament de Tarragona, directament o a través d’empresa
concessionària. L'EMD de La Canonja formularà totes les propostes
adients en aquest sentit, que seran considerades degudament per la
corporació municipal.

21. SERVEI DE GRUA I TRASLLAT AL DIPÒSlT. 
Plena competència. Això no obstant, de mutu acord ambdues entitats
locals, podran establir el corresponent conveni per tal que la prestació del
servei de grua, trasllat al dipòsit i emmagatzemament dels vehicles que
s’hagin retirat de la via pública en l’àmbit territorial de l’EMD de la
Canonja sigui exercida per l'Ajuntament de Tarragona, directament o a
través d’empreses concessionàries. L'EMD de la Canonja formularà totes
les propostes adients en aquest sentit, que seran considerades
degudament per la corporació municipal.

22. GUÀRDIA URBANA.
S’estableixen, en principi, com a serveis bàsics, els mínims següents:
- Un caporal i dos agents diürns tots els dies de la setmana.
- Servei de cotxe patrulla les vint-i-quatre hores del dia.
- Trànsit.
- Assistència a les sessions de la Junta Veïnal.
- Assistència d’un nombre d’agents necessaris, a determinar en cada cas,
als actes o espectacles públics que s’organitzin a la Canonja, prèvia
sol·licitud de l’alcalde de l’EMD o vocalia delegada.

23. PARTICIPACIÓ DE L'ENTITAT DE LA CANONJA EN ÒRGANS
MUNICIPALS.
L'EMD de la Canonja té dret a formar part i a participar en tots els
òrgans municipals col·legiats, decisoris o informatius, amb personalitat
jurídica o sense, dels que formi part l'Ajuntament de Tarragona les
corresponents actuacions dels quals afectin directament o indirectament la
població i el territori de la Canonja, amb les excepcions del Consell
Plenari, Comissió de Govern i comissions informatives. A la vegada,
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l’Ajuntament de Tarragona gestionarà la participació de la representació
de la Canonja en organismes aliens o empreses mixtes, que afectin
directament o indirectament els interessos de l’EMD.

24. TRANSFERÈNCIA DE PERSONAL.
Un cop estudiat i avaluat el conjunt de les tasques a realitzar per la
Canonja, es determinarà el personal municipal a transferir, en la forma i
condicions legalment establertes.

25. APORTACIÓ ECONÒMICA
Pel conjunt de les competències a exercir per l’EMD de la Canonja, previst
en aquest acord, l’Ajuntament de Tarragona assumirà una despesa
màxima anual de 240.405 €, que se sumarà a l’aportació econòmica
que es ve realitzant, aplicant-se proporcionalment a mesura que
s’exerceixin efectivament les competències. L’actualització s’efectuarà
seguint els mateixos criteris que les aportacions actuals amb càrrec al
pressupost municipal.
En tot cas, durant aquest exercici, atesos els processos de traspàs,
l’aportació es limitarà com a màxim a la prevista en el pressupost
municipal per a 2003, d’un import de 120.300 €
Així mateix, per tal de dotar-lo de la suficient infraestructura per al
desenvolupament del marc competencial que es transfereix, l’Ajuntament
de Tarragona farà aportació a l’EMD de la Canonja de la quantitat de
600.000 € per a les inversions següents: edificació nova casa
consistorial, equipaments informàtics i mobiliari, a satisfer com s’indica:

Exercici 2004......................................................................120.000 €
Exercici 2005......................................................................120.000 €
Exercici 2006......................................................................120.000 €
Exercici 2007......................................................................120.000 €
Exercici 2008......................................................................120.000 €

SEGON: Les delegacions de competències esmentades al punt primer del
present acord es duran a terme trimestralment, amb el límit màxim de dos
anys, comptat a partir del dia següent de la notificació a l’Entitat
Municipal Descentralitzada de la Canonja d’aquest acord.
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TERCER: Es reconeixen expressament com a competències pròpies de la
Canonja i que, en conseqüència, no són objecte de delegació d’acord
amb el que es determina a l’article 79.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, modificada per la Llei 21/2002,
de 5 de juliol, les següents:

• La vigilància dels béns d’ús públic.
• La conservació i l’administració del seu patrimoni, que implica la
possibilitat de realització d’obres de manteniment.
• La conservació i el manteniment dels parcs i jardins i del patrimoni
històric i artístic del seu àmbit.
• L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el seu àmbit, que
comporta també la senyalització de la via pública.
• Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l’entitat.
• L’enllumenat públic i la neteja viària. Respecte a aquestes competències,
això no obstant, de mutu acord ambdues entitats locals podran establir els
corresponents convenis per tal que la prestació de cada servei dins
l'àmbit territorial de la Canonja sigui exercida per l'Ajuntament de
Tarragona, directament o a través d’empreses concessionàries. L'EMD de
la Canonja formularà totes les propostes adients en aquest sentit, que
seran considerades degudament per la corporació municipal.

QUART: Ordenar als serveis tècnics, jurídics i administratius municipals la
seva col·laboració en la implantació i estructuració dels serveis que es
deleguen i en la formació del personal corresponent.

CINQUÈ: Crear una comissió integrada per membres corporatius i funcio-
naris, representatius d’ambdues entitats locals, per a la implantació i es-
tructuració, en els terminis fixats i posterior desenvolupament de les compe-
tències que figuren en la present proposta, de les relacions de col·laboració
que s’hi estableixen, de la transferència de personal i de la determinació de
l’aportació econòmica a favor de l’EMD que estarà integrada:
Per part de l’Ajuntament de Tarragona:

Per l’alcalde o conseller en qui delegui
Per l’Àrea de Secretaria General: Josep M. Adam Anfrons
Per l’Àrea de Vicesecretaria General: Teresa Milà Rovira
Per l’Àrea de Serveis Econòmics: Albert Vallverdú Andreu

Per part de l’EMD de la Canonja:
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Pel seu president-alcalde o vocal en qui delegui.
Per l’Àrea Administrativa i Econòmica: Sr. Pau Jansà Reverté.
Per una persona de lliure designació per part del president de l’EMD.
Es fa constar que aquesta comissió serà assistida pel personal municipal
i de l’EMD necessari en cada fase.

SISÈ. Publicar, per a general coneixement, en el tauler d'anuncis d'aquest
Ajuntament i en el BOPT, el present acord, en compliment del disposat a
l'article 13.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.”»

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE LA CANONJA ha
desenvolupat les següents activitats:
• Sessions ordinàries celebrades........................................................ 6
• Sessions extraordinàries celebrades .................................................3
• Resolucions adoptades per l’Alcaldia ...........................................580
• Manaments de Pagament lliurats................................................1911
• Manaments d’ingrés lliurats .......................................................1923
• Tramitació llicències obres menors................................................111
• Defuncions tramitades ...................................................................45
• Tramitació llicències obres cementiri ...............................................28
• Concessió nínxols Cementiri Municipal .......................................... 14
• Expedients canvi titularitat nínxols ..................................................28
• Expedients trasllats de despulles.......................................................5
• Registre entrada documents .......................................................1451
• Registre sortida documents ......................................................... 786
• Certificats expedits..................................................................... 220
• Informes d’estadística..................................................................600
• Expedients modificació crèdits tramitats............................................4
• Expedients sol·licitud operació tresoreria ..........................................1
• Expedients concessió i baixa de guals ............................................27
• Canvi de nom de guals .................................................................10
• Taxes (Ocupació via pública, etc.)................................................210
• Taxes (Obertura rasa) ...................................................................26
• Utilització polisportiu ..................................................................314
• Altes impost de circulació ................................................................4
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Les activitats portades a terme pels Serveis de la GUÀRDIA URBANA han
estat les següents:

RECURSOS

(*)
RECURSOS HUMANS (a 31-12-03):
Intendent major .................................................................................1 
Intendent ...........................................................................................1 
Sotsinspector .....................................................................................1 
Sergents............................................................................................5 
Caporals.........................................................................................23
Agents ..........................................................................................144

TOTAL ........................................................................................175

Personal laboral administratiu ............................................................5
Vigilants (guardapasseig) ...................................................................1

(*) Els recursos humans assenyalats corresponen, únicament, al personal
que presta servei efectiu i exerceix llurs funcions a la Guàrdia Urbana.

RECURSOS MATERIALS (vehicles):
Motocicletes ....................................................................................16
Cotxes patrulla ................................................................................18
Furgonetes ........................................................................................3 

TOTAL ..........................................................................................37

POLICIA DE TRÀNSIT

ATESTATS PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT I ALCOHOLÈMIES:
Atestats per accidents de trànsit ........................................................53
Atestats per accidents de trànsit amb alcoholèmia positiva..................81
Atestats per accidents de trànsit amb substància estupefaent .................3

TOTAL ........................................................................................137

Actuacions per accidents de trànsit sense rellevància penal ..........994 (*)
TOTAL intervencions per accidents de trànsit......... .................... 1.131
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Atestats per alcoholèmia positiva (sense accident) ..............................64 

(*) El nombre d’actuacions per accidents de trànsit sense rellevància penal
(danys materials, ferits lleus o informació a implicats) reflecteix un
increment en relació amb els anys anteriors per causa, d’una banda, al
còmput de les intervencions mitjançant el nou sistema de gestió
informàtica de la Guàrdia Urbana i, d’altra banda, a la major presència
d’agents encarregats de la vigilància del trànsit en punts fixos de la ciutat.

DENÚNCIES PER INFRACCIONS A LA NORMATIVA DE TRÀNSIT:
Amb butlletí municipal ..............................................................58.900
Amb butlletí del Servei Català de Trànsit.......................................1.944

TOTAL...................................................................................60.844

ACTUACIONS REALITZADES PEL SERVEI DE GRUA:
Vehicles retirats per infracció .....................................................10.222 
Traslladats per causes diverses.....................................................1.779

TOTAL...............................................................................12.001 (*)

(*) El nombre d’actuacions realitzades pel servei de retirada de vehicles
s’ha incrementat d’un 21,8 % respecte de l’any anterior per la
incorporació d’una altra grua.

POLICIA DE TRÀNSIT

CAMPANYES PREVENTIVES DE SEGURETAT VIÀRIA:

CONTROLS PREVENTIUS D’ALCOHOLÈMIA:
Proves efectuades ..........................................................................591
Positives ..........................................................................................74
% de proves positives sobre el total .............................................12,5 %

CONTROLS DE VELOCITAT AMB VEHICLE RADAR:
Vehicles controlats ....................................................................15.965
Denúncies per excés de velocitat .....................................................724
% de vehicles denunciats sobre el total ..........................................4,5 % 
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CONTROLS DIVERSOS A MOTOS I CICLOMOTORS:
Vehicles inspeccionats ....................................................................976
Denunciats i immobilitzats per excés de soroll ....................................32
Denunciats per altres motius ...........................................................229
% de vehicles denunciats sobre el total ........................................26,7 %

CONTROLS DIVERSOS DE DISCIPLINA VIÀRIA:
Vehicles inspeccionats ....................................................................413
Denúncies per irregularitats en la documentació.................................65
Denúncies per altres motius (semàfors, mòbils, cinturó)................... ..156
% de vehicles denunciats sobre el total ........................................53,5 %

CONTROLS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS:
Vehicles inspeccionats ....................................................................193 
Denúncies per irregularitats en la documentació.................................26
Denúncies per altres motius ................................................................2
% de vehicles denunciats sobre el total ........................................14,5 %

TRANSPORTS ESPECIALS:
Acompanyament de transports especials ...........................................36

POLICIA JUDICIAL / SEGURETAT CIUTADANA

PERSONES DETINGUDES:
MOTIU:
Robatori/atracament .......................................................................75
Resistència/desobediència/atemptat agents de l’autoritat ...................54
Furt/robatori d’ús de vehicle a motor ................................................31
Agressions a persones .....................................................................29
Maltractaments en l’àmbit familiar ....................................................20
Crida i cerca ...................................................................................19
Danys intencionats...........................................................................11
Contra la seguretat del trànsit .............................................................9
Contra la salut pública .......................................................................7
Contra la propietat industrial ..............................................................4
Estrangeria........................................................................................3
Contra la llibertat sexual ....................................................................2
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Altres..............................................................................................10
TOTAL ....................................................................................... 274

DILIGÈNCIES TRAMESES AL JUTJAT:
Agressions/lesions.........................................................................109
Contra l’ordre públic........................................................................67
Contra les relacions familiars............................................................80
Furt.................................................................................................85
Robatori........................................................................................174
Robatori i ús de vehicle a motor......................................................221
Danys a la propietat privada ............................................................47
Delictes contra la propietat industrial.................................................59
Per incendis.....................................................................................27
Contra la seguretat del trànsit ...........................................................80
Altres............................................................................................147
TOTAL........................................................................................1.096

ALTRES ACTUACIONS DE POLICIA JUDICIAL/SEGURETAT CIUTADANA:
Localització / esbrinament de domicili ..............................................43
Recuperació de vehicles sostrets ........................................................73
Col·laboracions altres cossos de policia...........................................471
Notificacions / informes judicials .................................................1.777
Citacions judicials a particulars.......................................................149
Requeriments i suport a comissions judicials.......................................30
Altres..............................................................................................28

TOTAL .....................................................................................2.571

POLICIA JUDICIAL / SEGURETAT CIUTADANA

INFRACCIONS A LA LLEI DE PROTECCIÓ I SEGURETAT CIUTADANA:
Expedients per tinença/consum de drogues .....................................369
Expedients per infracció al Reglament d’armes ................................224 .
Alteracions de l’ordre públic i d’altres ............................................528

TOTAL .....................................................................................1.121

ALTRES INTERVENCIONS DE SEGURETAT CIUTADANA:
Identificacions de persones sospitoses...........................................1.811
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Alarmes ........................................................................................392
Requeriments de ciutadans relatius a la seguretat ciutadana ..........1.643

TOTAL .....................................................................................3.846

POLICIA ASSISTENCIAL / AMINISTRATIVA

ASSISTÈNCIES A PERSONES:
Auxili a ciutadans.......................................................................1.394
Atenció víctimes (agressions/robatoris, etc.) ....................................505
Atenció persones sense sostre ......................................................1.042
Convivència i mediació ciutadana...................................................990
Anomalies serveis públics...............................................................904
Anomalies instal·lacions particulars.................................................325
Anomalies senyalització viària........................................................308
Focs/incendis diversos ...................................................................415
Altres.........................................................................................1.380

TOTAL .....................................................................................7.263

ACTUACIONS SOBRE SALUT PÚBLICA I MEDI AMBIENT:
Sorolls i altres molèsties..................................................................308 
Residus de vehicles ..........................................................................83
Animals domèstics (gossos).............................................................344 
Pintades i/o embrutiment via pública ................................................96 .
Abocaments via pública .................................................................132
Deficiències contenidors residus urbans ...........................................103
Altres............................................................................................324

TOTAL .....................................................................................1.390

ACTUACIONS SOBRE LLICÈNCIES D’0BRES, ESTABLIMENTS I DOMINI
PÚBLIC:
Obres amb irregularitats ................................................................136
Suspensions d’obres.......................................................................142
Ocupacions amb bastides ..............................................................122
Guals............................................................................................251
Enderrocaments...............................................................................63
Inspeccions d’establiments ..............................................................257
Mesurament de sorolls .....................................................................53
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Denúncies a establiments per infracció sorolls ....................................12
Denúncies a establiments per infracció llicència .................................16
Denúncies a establiments per infracció horaris ...................................23
Ocupació indeguda via pública......................................................480
Venda ambulant no autoritzada......................................................127
Irregularitats contenidors d’obres ......................................................48
Mendicitat.....................................................................................102
Acampades no autoritzades .............................................................25
Danys a béns patrimonials ...............................................................46
Altres............................................................................................277

TOTAL .....................................................................................2.180

FORMACIÓ

FORMACIÓ CONTINUADA:
ACTIVITAT FORMATIVA LLOC ASSISTENTS
Curs de gestió del trànsit Escola Policia 1comandament...

Catalunya
Jornades de protecció civil Tarragona Genèric
Educació viària II Escola Policia 1 agent

Catalunya
Jornades normativa gossos Tarragona Genèric
Jornades modificació 
Llei enjudiciament crim. Tarragona Genèric
Ponències de seguretat ciutadana Barcelona 8 comandaments
Reconstrucció accidents de trànsit Escola Policia 1 agent

Catalunya
Programari Autocad Tarragona 9 agents
(primer nivell)
Programari Autocad Tarragona 9 agents
(segon nivell)
Curs suport administratiu (SAM) Tarragona 2 administratives
Curs de conducció evasiva Castellbisbal 2 agents
Curs d’actualització per 
a policies locals (SAM) Tarragona 44 agents
Curs d’anglès (nivell 1) Tarragona 9 agents
Curs millores de qualitat en 
l’organització policial Barcelona 1 comandament
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Jornades procediment 
abreujat Lec.Crim. Tarragona 5 comandaments
Congrés de dret penal 
(Universitat Salamanca) Salamanca 3 agents
Seminari d’organització policial Barcelona 1 comandament
Fòrum Barcelona de 
Seguretat Viària (GUB) Barcelona 2 comandaments
Curs de policia i sistema penal Barcelona 5 comandaments
Jornada noves tecnologies en
gestió policial Mataró 1 comandament
Curs d’informàtica 
de gestió (SAM) Tarragona 2 administratives

DISTINCIONS I CONDECORACIONS 

ATORGADES PEL CONSELL PLENARI EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2003:

• CREU A LA PERMANÈNCIA EN EL SERVEI:
- 1ª Categoria (30 anys de servei)

Agent Manuel Infante Domínguez

- 2ª Categoria (25 anys de servei)
Sergent Antonio Gómez González
Caporal Luis Giménez Mateo
Agent Ángel de la Fuente Batueca
Agent Antonio García-Villarrubia Gutiérrez
Agent José Navas Melero

• CREU AL MÈRIT PROFESSIONAL AMB DISTINTIU VERMELL:
Agent Antonio Manuel Lozano Gallardo
Agent José Navas Melero
Agent Xavier Pla Estrada

• CREU AL MÈRIT PROFESSIONAL AMB DISTINTIU BLANC:
Intendent Enrique Eduardo Fernández Ferreira
Sergent Eduard Trigos Torrella
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Caporal Luis Giménez Mateo
Caporal Isabel Pilar Mohedano Ariño
Agent Concepción España Grisaleña
Agent Pedro Giráldez Vilches
Agent Luis Lorenzo Blanco
Agent Gabriel Mellado Blanco
Agent Esteban Salavert Gatell

• FELICITACIONS:
Caporal Justo Montiel Borrull
Caporal Manuel Vázquez Rubio
Agent Antonio García Guindos
Agent Isidoro Lanzas Galindo
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El GABINET DE PREMSA ha realitzat les següents tasques:

COMUNICACIÓ EXTERNA

Rodes de premsa
Durant l’any 2003, els regidors de l’equip de govern de l’Ajuntament van
realitzar 274 rodes de premsa. Les més nombroses han estat les de
Cultura, Patrimoni, de l’Alcaldia i els acords de la Comissió de Govern.

Regidories
Cultura ...........................................................................................48
Patrimoni ........................................................................................42
Alcaldia i comissions de govern........................................................37
Medi Ambient .................................................................................32
Festes..............................................................................................27
Esports i Patronat Municipal d’Esports ...............................................18
Urbanisme i Contractació .................................................................15
Promoció i Estratègies de Ciutat ........................................................11
Relacions Ciutadanes .......................................................................11
Serveis Socials i IMSS ........................................................................7
Joventut ............................................................................................5
ESPIMSA...........................................................................................3
EMMCT ............................................................................................3
CNL..................................................................................................3
Gestió Econòmica i Pressupostària ......................................................2
Ensenyament .....................................................................................2
EMT..................................................................................................2

D’altra banda, s’han convocat 2 rodes de premsa per les reunions de la
Junta de Portaveus, perquè els diferents representants dels grups
municipals informin dels temes tractats.

Notes de premsa als mitjans de comunicació
El nombre de notes de premsa que s’han tramès als mitjans de
comunicació ha estat de 701. Les actuacions de la Guàrdia Urbana,
l’Alcaldia, Cultura, Urbanisme i Contractació, Patrimoni, Medi Ambient i
Neteja, Esports i Festes, són les àrees que més informació han generat.
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D’altra banda, s’han tramès als mitjans de comunicació tots els ordres del
dia de les comissions de govern i dels plenaris. També s’han facilitat els
textos de les mocions en el transcurs dels plenaris.

Demandes informatives
El Gabinet de Premsa ha elaborat i tramès informació sol·licitada pels
mitjans de comunicació, tant de la nostra ciutat com de fora de
Tarragona, especialment pel que fa referència a Tàrraco com a Patrimoni
de la Humanitat, obres que s’estan desenvolupant, activitats culturals i
festives, dades sobre el pressupost i els impostos municipals, etc.

També ha posat en contacte els mitjans de comunicació amb regidors per
a la realització d’entrevistes per a diaris, ràdios i televisió.

Web de l'Ajuntament
S’han redactat 111 informacions municipals que s’han inclòs a la secció
"Noticies", de la web de l'Ajuntament de Tarragona a la xarxa Internet.

COMUNICACIÓ INTERNA
El Gabinet de Premsa efectua diàriament un recull de premsa amb les
noticies publicades sobre l’Ajuntament de Tarragona i les que són
d’interès per a la nostra ciutat o l’Administració municipal. 
A partir d’aquestes informacions, efectuem un arxiu temàtic i un de
cronològic d’aquestes informacions, les quals estan a disposició de la
corporació i dels mitjans de comunicació. Aquest arxiu és amb paper.

S’han redactat 102 escrits i salutacions sobre diferents temes, sol·licitats
per l’Alcaldia, i 21 de regidors.

S’han redactat dos números de la nova publicació “@juntament”, de
comunicació interna dels treballadors municipals.

Relació dels mitjans de comunicació de Tarragona

Tota la informació generada pel Gabinet de Premsa s’ha comunicat als 21
mitjans de comunicació presents a la nostra ciutat i, en alguns casos,
també s’ha enviat directament a diaris i revistes d’àmbit estatal, quan la
temàtica ho ha requerit.
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El Departament de PROTECCIÓ CIVIL ha realitzat, durant l’any 2003, les
següents activitats:

GESTIÓ DEL DEPARTAMENT
• Actualització i homologació dels manuals del Pla de protecció civil
municipal INFOCAT-TRANSCAT-INUNCAT. Signatura del Protocol de
col·laboració amb l'empresa Aragonesas en cas de nevades.

• Dissolució de l’Agrupació Municipal de Voluntaris de Protecció Civil de
l’Ajuntament de Tarragona, reconeixement de l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Tarragona i signatura del Conveni de col·laboració
amb aquesta Associació. 

• Control dels serveis realitzats per l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil: participació en la recerca de la Dra. Sanz, neteja de platges de
Galícia, actuacions de socors en el terratrèmol d’Algèria, etc.

• Gestió del pressupost de la Conselleria de Protecció Civil, expedients de
Contractació i tramitació de factures i manaments a justificar.

• Assistència per part dels voluntaris a un curs de formació organitzat per
la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil.

• Nomenament de voluntaris de l’Associació Municipal de Voluntaris de
Protecció Civil de Tarragona.

• Tramitació d’un expedient de sol·licitud de subvencions per a Protecció
Civil.

• Tramitació de denúncies per perill d’incendi.

• Visites a diverses indústries del municipi en el marc del Pacte de
progrés.

• Control avisos CECAT/CECOTAR en referència als incidents menors en
empreses químiques i de fenòmens meteorològics adversos.

• Aprovació del plànol de delimitació, de les urbanitzacions, les
edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

TOTAL EXPEDIENTS TRAMITATS ....................................................... 84
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El Departament de RELACIÓ AMB EMPRESES MUNICIPALS ha realitzat el
següent treball:

I.- RELACIO AMB EMPRESES MUNICIPALS.

1.- EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SA
ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA GENERAL:
• Aprovació comptes anuals corresponents a l’exercici 2002
• Nomenament membres del Consell d’Administració
• Nomenament president i vicepresident del Consell d’Administració
• Ratificar el nomenament d’auditor, efectuat en el seu dia, per la
Comissió de Govern

2.- APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA
ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA GENERAL:
• Aprovació comptes anuals corresponents a l’exercici 2002
• Nomenament membres del Consell d’Administració
• Nomenament president i vicepresident del Consell d’Administració
• Substitució d’un membre del Consell d’Administració

3.- EMPRESA DE SERVEIS I PROMOCIONS D’INICIATIVES MUNICIPALS, SA
ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA GENERAL:
• Aprovació comptes anuals corresponents a l’exercici 2002
• Autorització per a concertar una operació de crèdit a curt termini
• Autorització per a renovar una pòlissa de crèdit
• Autoritzar el Consell d’Administració per a concertar una ampliació de
crèdit a llarg termini per a la construcció de la 3ª planta de l’aparcament
de l’avinguda de Catalunya
• Nomenament membres del Consell d’Administració
• Nomenament president i vicepresident del Consell d’Administració.

4.- EMPRESA MUNICIPAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE
TARRAGONA, SA
ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA GENERAL:
• Aprovació comptes anuals corresponents a l’exercici 2002
• Substitució d’un membre del Consell d’Administració
• Nomenament membres del Consell d’Administració
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• Nomenament president i vicepresident del Consell d’Administració
• Autoritzar el Consell d’Administració per a concertar una operació de
crèdit a curt termini

5.- EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE
TARRAGONA, SA
ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA GENERAL:
• Aprovació comptes anuals corresponents a l’exercici 2002
• Autoritzar el Consell d’Administració per a concertar una operació de
crèdit a curt termini
• Nomenament membres del Consell d’Administració
• Nomenament president i vicepresident del Consell d’Administració

6.- SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE I ACTUACIONS URBANES, SA
ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA GENERAL:
• Aprovació comptes anuals corresponents a l’exercici 2002
• Modificació article 1 dels estatuts socials 
• Nomenament membres del Consell d’Administració
• Nomenament president i vicepresident del Consell d’Administració

CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ CELEBRATS DURANT L’ANY 2003:
EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE
TARRAGONA, SA ............................................................................5
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE
TARRAGONA, SA .............................................................................7
APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA ...........................3
EMPRESA DE SERVEIS I PROMOCIONS D’INICIATIVES 
MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA ....................................................8
EMPRESA MUNICIPAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 
DE TARRAGONA, SA ........................................................................7
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC DE TARRAGONA, SA ....................................................6
SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE I ACTUACIONS 
URBANES, SA...................................................................................5

JUNTA GENERAL DE L’EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES
MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA ....................................................2
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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
• Transcripció al Llibre oficial d’actes
• Lliurament de certificats d’acords
• Despatx i execució, en el seu cas, dels acords
• Assessorament juridicoadministratiu al Consell i a la Gerència
• Preparació de documentació i assistència davant notari per a 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

ALTRES TEMES:
• Remissió qüestionari a la Direcció General d’Administració Local, en
relació amb els ens locals (societats mercantils)
• Remissió de circular als gerents de les empreses municipals sobre
normes a seguir per a l’aprovació dels comptes anuals corresponents a
l’exercici 2002
• Remissió dades economicofinanceres de les empreses municipals
corresponents a l’exercici 2002, sol·licitades per la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat
• Coordinació i arxiu dels pressupostos anuals de les societats mercantils
municipals
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Des del Registre General de l’Ajuntament, s’han remès al Departament de
TRÀNSIT i MULTES 2.519 instàncies presentades pels ciutadans,
corresponents a: escrits d’al·legacions contra les denúncies de trànsit,
contra la retirada del vehicle per la grua municipal, recursos de reposició
contra les resolucions desestimatòries a les al·legacions anteriorment
presentades, canvi d’infractors o titular dels vehicles denunciats, altre
tràmit administratiu previ a la resolució definitiva dels expedients, com
ara són proves, identificació de conductors, representacions, etc., i petició
de modificacions de l’ordenació del trànsit, reforç de senyalització i altres
peticions diverses.

1.- Nombre de resolucions adoptades per decret en expedients
sancionadors ................................................................................412
- Desestimats sense grua ........................................................127
- Desestimats amb grua .........................................................157
- Estimats ................................................................................94
- Estimats confirmant servei de grua .........................................16
- Recursos de reposició ..............................................................6
- Escrits inadmissibles ................................................................6
- Devolucions d’imports, abonats indegudament, en concepte
de denúncies i serveis de grua realitzats .....................................4
- Trasllats d'informació...............................................................2

2. Nombre d'expedients oberts de Trànsit ......................................255
D'aquests 255 expedients, se n'han resolt i arxivat, 
fins al dia 31/12/03.....................................................................143 
Peticions d'informes: .....................................................................453
A la Guàrdia Urbana ............................................................180
A Enginyeria de Camins ........................................................197
A la Brigada Municipal .............................................................5
A l'EMT ....................................................................................6
A altres departaments, patronats, etc. .......................................65
Resolucions adoptades per decret .....................................................84
Denegacions .............................................................................7
Trasllat d'informació ................................................................43
Ordenacions del trànsit............................................................17
Abonaments de factures...........................................................17
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Bans publicats .................................................................................17
Ponències tècniques de Trànsit efectuades ............................................4
Expedients que han passat per les diferents ponències....................... 92
Dictàmens adoptats per la Ponència Tècnica de Trànsit, gestionats pel
Departament ...................................................................................83

3.- Notificació i informatització de denúncies:
- Nombre de denúncies d'infraccions per estacionament en llocs habilitats
amb horari limitat amb tiquet, notificades a través de l'Empresa Municipal
d'Aparcaments .........................................................................23.596 
- Nombre de denúncies informatitzades per al seu cobrament i tramitació
d'expedients sancionadors ..........................................................8.396
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MUSEU D’HISTÒRIA

El passat any 2003 el Departament del MUSEU D’HISTÒRIA ha tramitat
221 expedients, dels quals 121 han estat iniciats per decisió de la tinent
d'alcalde de Patrimoni, i la resta, per diverses sol·licituds. 

A efectes estadístics, els 221 expedients es poden subdividir en els
següents apartats:
35 - Adequació i conservació dels recintes
5 - Relacionats amb el pressupost, les ordenances fiscals i sol·licituds de

subvencions
20 - Exposicions, publicacions i activitats de difusió
26 - Col·laboracions amb diverses entitats per promoció del patrimoni
historicoartístic
18 - Actuacions arqueològiques
40 - Cessió de sales i permisos per reportatges
2 - Convenis
23 - Relacionats amb l'Inventari i el Catàleg de les col.leccions del Museu
17 - Estudis, informes i projectes relacionats amb el patrimoni històric
10 - Relacions externes de promoció del Museu i de la ciutat 
25 - Organització i funcionament del Departament 

Els expedients més destacats que ha tramitat el Departament
d’Administració del Museu d’Història han estat:
- Les Jornades de Tàrraco Viva 2003
- L’edició d’un CDR sobre el barri de Camp Clar
- Les obres de condicionament dels accessos a l’aqüeducte de les Ferreres
- Edició del llibre La petita història de Tarragona medieval
- Coorganització del concurs per les escoles anomenat “El joc del
patrimoni” amb Més TV.
- Inici de les actuacions per a la restauració de l’aqüeducte de les Ferreres
- Treballs d’excavacions arqueològiques al recinte del Fòrum
- Organització del cicle d’activitats d’estiu 2003
- Organització d’actes de commemoració del 3r aniversari de Tarragona
Patrimoni Mundial
- Sol·licitud i obtenció del premi Ciudades Patrimonio de la Humanidad,
que atorga el Ministeri de Cultura.
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PROMOCIÓ COMERCIAL

Les activitats realitzades pel Departament de PROMOCIÓ COMERCIAL
durant l’any 2003 han estat les següents:

Tasques conjuntes de col·laboració amb el Departament de Comerç de la
Generalitat, amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Tarragona i amb APPORT de Tarragona.

RELACIONS AMB LA FUBT (Federació Unió de Botiguers de Tarragona)
Atorgament de subvenció. (funcionament de la Federació), atorgament de
subvenció. (enllumenats de Nadal 02-03), supor t institucional,
col· laboració amb l’organització de la desfi lada de modes
“TARRAGONA MARCA 2003”, coorganització de la celebració de la
“Nit del Comerç”, col·laboració amb l’organització dels enllumenats de
Nadal de la ciutat.

RELACIONS AMB LA VIA T. Associació Comerciants
Col·laboració amb campanyes comercials. Pla de dinamització comerç
urbà de Tarragona, presentació Associació Comerciants "La Via T" i
coorganització de la celebració de la “VII Passarel·la de Moda IN-
PONENT”.

PLANS DINAMITZACIÓ COMERCIAL
Tasques de preparació del Pla dinamització comercial de Torreforta,
signatura ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A
L’EXECUCIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ URBÀ DE
TARRAGONA.

COL·LABORACIÓ AMB DIFERENTS ENTITATS I ASSOCIACIONS EN LA
REALITZACIÓ DE DIVERSOS ACTES:
Col·laboració amb la realització del curtmetratge "BOSSA, SA",
Associació Amics de la Catedral de Tarragona, Associació Esteticistes
Tarraconense -Coorganització 12a Jornada Bellesa i Salut"-, Gala
Associació Dones Emprenedores, Associació Dones Empresàries
"Emprenedora de l'Any", Associació Ponent "Campanya compres
Primavera'03", XII Premis a la Normalització Lingüística en l'Àmbit
Socioeconòmic de Tarragona 2003, curs de formació per a la NO
exclusió de persones amb discapacitat, LXXVII Travessia Nedant al Port de
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Tarragona, XIIè Concurs de Mestres Romescaires, V Seminario Nacional
de Hosteleria Hospitalaria, col·laboració amb el 15è Aniversari
Associació Tarragona Bonsai, coorganització VI Trobada Dones
Emprenedores, Ràdio Club del Tarragonès -XXè Concurs Ciutat de
Tarragona-, col·laboració amb organització acte a benefici de S.O.S
Racisme, coorganització concert a benefici d’UNICEF, campanya Nadal
Torreforta'03, campanya Nadal SP i SP'03, 150è Aniversari Rambla
Nova -calendari commemoratiu-, Associació Alcohòlics -col·laboració
jornades informatives Dia sense Alcohol- i col·laboració amb l'equip de
futbol sala Nàstic de Tarragona.

TASQUES DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Inserció publicitària al programa festes la Granja, inserció publicitària al
programa del  III Torneig 32h de Futbol Sala Ciutat de Tarragona, inserció
publicitària a la revista TARRAGONA ACTIVA, a la CRÒNICA
EMPRESARIAL, als magazins "LES NOSTRES PLATGES", HOSTELERIA Y
TURISMO, a la revista DESCOBRIR CATALUNYA, a l’emissora de ràdio
COPE, al DIARI DE TARRAGONA -reportatge- reportatge al programa
especial a Més TV, cartells publicitaris amb motiu Reial Club Nàutic -
Trofeu Santa Tecla de Llagut Català-, Campanya Ambaixadors, sopar
Reunió Nacional OPC -Organitzadors Professionals Congressos-,
col·laboració amb la Fira de la Garnatxa, adquisició plafó amb logotip
Tarragona i presentació DVD promocional de Tarragona.

FIRES
Des de la Conselleria de Promoció Comercial s’han organitzat les
diferents fires que a continuació es detallen:

“NUVIS TARRAGONA 2003”
Caràcter: Sectorial; nuvis, complements i comunió

Organització: Ajuntament de Tarragona
Àrea per a la Promoció i Estratègies de Ciutat

Gestió Tècnica: EMDE, SA
Entitats
Col·laboradores: Diputació Tarragona

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació 
de Tarragona
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Dates: 31 de gener, 1 i 2 de febrer de 2003
Inauguració: 31 de gener de 2003, 13:15 h
Lloc: Palau Firal i de Congressos de Tarragona
Horari: 10:00 h a 14:00 h matins

17:00 h a 21:00 h tardes

"MOBIDEC 1a Fira del Moble i Decoració de Catalunya"
Sectors: Mobiliari clàssic i de disseny, rústic, terrassa i jardí,

oficina, cuina, bany, descans, il·luminació i decoració
Organització: Ajuntament de Tarragona

Àrea per a la Promoció i Estratègies de Ciutat
Gestió Tècnica: Ideem Màrqueting i Comunicació
Lloc: Palau Firal i de Congressos de Tarragona
Dates: 14, 15 i 16 de març 2003
Inauguració: divendres 14 a les 11:30 hores
Horari: de 10:30 a 21 hores
Expositors: 40
Activitats: Exposició de la història de la cadira (Buro Mediterrani)

Exposició de cadires en miniatura (VITRA)
Galeria d'art amb pintors de la demarcació

“MERCAT DE NADAL 2003”
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 6 al 24 de desembre de 2003
(ambdós inclosos)

Lloc: Rambla Nova de Tarragona
(c/ Canyelles i c/ Unió)

Horari: De 8:00 a 22:00 hores
Ocupació Firal: 1.200 m2

“MERCAT D'ARTESANIA 2003”
Mercat de productes artesanals
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PROMOCIÓ COMERCIAL

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 17 de desembre de 2003 al
6 de gener de 2004

Lloc: Rambla Nova de Tarragona
(davant Banc d’Espaya)

Horari: de 10:00 a 22:00 hores
Núm. Expositors: 27
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L’activi tat desenvolupada durant l ’any 2003 per RELACIONS
CIUTADANES ha estat la següent:

ACTES I INAUGURACIONS

5 de gener Recepció dels reis al Palau Municipal

11 de gener Col·locació 1ª pedra de les gosseres municipals

14 de gener Inauguració IES Torreforta

16 de gener Primera visita oficial de la Consellera de Justícia 
i Interior

22 de gener Inauguració del CEIP PAX, a càrrec de la 
consellera d’Ensenyament

31 de gener Inauguració del tram de l’av. Vidal i Barraquer 
(entre av. Roma i Serrallo)

1 de febrer Inauguració exposició “De dona a dona” a l’Antiga
Audiència

5 de febrer Inauguració exposició “Tarragona solidària 2003” 
al Pati Jaume I

11 de febrer Conferència “La situació a Palestina, eix de conflictes” 
a càrrec del Dr. Salah Jamal

21 de febrer Acte de col·locació de la 1ª pedra de l’edifici
d’habitatges Parc Riu Clar

21 de febrer Inauguració exposició “4 visiones del teatro de 
F. Garcia Lorca desde Andalucía”, al Pati Jaume I

22 de febrer Presentació nou equip ciclista de Camp Clar. Signatura
d’Indurain al Llibre d’honor
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27 de febrer Inauguració “Setmana del Llibre Català” a la plaça 
de Verdaguer

28 de febrer Acte de col·locació de la 1ª pedra de les cotxeres 
al barri de la Floresta

3 de març Acte de celebració dels respectius plenaris municipals
de delegació de competències Tarragona-la Canonja

7 de març Inauguració Congrés Confraries Setmana Santa

8 de març Inauguració exposició “Tàrraco Setmana Santa 
i Recepció Congrés Confraries Setmana Santa”.

8 de març Inauguració del complex esportiu de Sant Salvador

11 de març Dia Internacional de la Dona – taula rodona a la 
Sala d’Actes

15 de març Onzenes Visions de Setmana Santa. 
Acte de presentació de la Setmana Santa d’Alzira

16 de març 50è aniversari de les cases baixes de Torreforta

19 de març Acte de presentació dels llibres guanyadors en la darre-
ra edició dels premis literaris Ciutat de Tarragona-2002

21 de març Acte del centenari de la Reial Germandant de Jesús 
de Natzaré

22 de març Acte de col·locació de la 1ª pedra de la piscina 
de Sant Pere i Sant Pau

25 de març Conferència sobre el títol “Què farem de la gent gran“
a càrrec del Sr. Josep M. Ainaud de Lasarte

25 de març Inauguració carpa façana marítima a la Rambla Nova
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26 de març Acte de presentació del Programa opuscle de
L’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarra-
gona 2003, a càrrec de la Sra. Carme Borbonés Bresco

28 de març Inauguració del pàrquing de la Rambla Nova

30 de març Lliurament de les distincions atorgades per la 
corporació municipal

4 d’abril Dinar d’acomiadament del Sr. Enrique Gallego Sirvent,
vicesecretari general, amb motiu de la seva jubilació

4 d’abril Inauguració del Garden T’IKAY, a càrrec del conseller 
Grau

9 d’abril Presentació llibre “Les Fonts de Tarragona”, de Pere 
Camarasa, a la Sala d’Actes

9 d’abril Recepció participants Simposi sobre discapacitats, 
al Pati Jaume I

10 d’abril Acte de presentació del catàleg “Setmana Santa 
Tarragona-75 anys d’Opuscle” a la Sala d’Actes

11 d’abril Acte de signatura de les adhesions al document del 
Pacte de progrés per part de les centrals sindicals 
FITEQA-CCOO i FIA-UGT

11 d’abril Acte de presentació del llibre “Tarragona 1950-2000- 
Itinerari Visual” de Jordi Piqué i M. Elena Virgili, editat 
per Cossetània Edicions

11 d’abril Inauguració de la Llar d’Infants El Serrallo

12 d’abril Inauguració de la remodelació de les piscines del 
complex esportiu de Sant Salvador
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13 d’abril Pregó de la Setmana Santa 2003, a càrrec de l’Hble. 
Sra. Núria de Gispert

21 d’abril Inauguració obres Pont del Diable

22 d’abril Recepció VII Simposi de Medicina Marítima

23 d’abril Diada de Sant Jordi. Homenatge als 
funcionaris jubilats

24 d’abril VII Nit del Turisme de Tarragona

25 d’abril Inauguració del pàrquing Joan XXIII

1 a 3 de maig XI Congrés Internacional de Audioprotesistes

2 de maig Inauguració pàrquing Av. President Companys

3 de maig Inauguració plaça de les Amériques de 
St.Pere i St. Pau

6 de maig Visita a l’Alcaldia del nou cònsol britànic a Barcelona

6 de maig Inauguració remodelació mercat Torreforta

7 de maig Presentació del llibre “Els alcaldes de Tarragona 
(segles XIX-XX)

10 de maig Inauguració enllumenat de Bonavista

15 de maig Inauguració enllumenat del barri de la Granja

22 de maig Presentació de la Llar de Jubilats i Pensionistes 
de St.Pere i St. Pau

20 de maig Inauguració plaça d’Anselm Clavé i Salvador Urpí
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6 de juny Visita del Sr. Marcus Barros, president d’IBAMA-Institut 
Brasiler de Medi Ambient

14 de juny Acte de constitució de la nova corporació municipal

22 de juny Festivitat del Corpus. Processó i repartiment de coca
amb cireres

25 de juny Conferència amb motiu del 50è aniversari de la 
Fundació de la Societat Filatèlica i Numismàtica 
de Tarragona (1953-2003)

27 de juny Desfilada de moda de l’Institut Mediterrani de la 
Moda, a la capçalera del circ romà

3 de juliol Lliurament dels Premis a la Qualitat 2003 a càrrec del 
president Pujol, al Camp de Mart

14 de juliol Inauguració de l’Institut Català d’Investigació Química

17 de juliol Visita de la Sra. Ruth Bader, membre del Tribunal 
Suprem dels EUA+Director Universitat de Puerto Rico

11 d’agost Inauguració del tercer pont del riu Francolí

14 d’agost Recepció expedicionaris GII al Pati Jaume I

17 d’agost Presentació del nou pendó de la Festa de Sant Magí

18 d’agost Arribada de l’aigua de Sant Magí

19 d’agost Festes de Sant Magí 2003. Anada a Processó

26 d’agost Acte de lliurament dels Premis a la Qualitat ISO 14001 
de Medi Ambient

11 setembre Diada Nacional de Catalunya. Ofrena floral al 
monument Rafael de Casanova.
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15 de setembre La Crida de les Festes i inauguració exposicions Festes

14-17 setembre VIII Reunió del GEP (RSEQ,RSEF) “Avances en 
materiales polímeros”

15 a 19 setembre VIII Congrés de Matemàtica Aplicada

19 de setembre Visita nou cònsol general de França a Barcelona

21 a 24 de 
setembre Festes de Santa Tecla 2003

22 setembre Dinar que l’alcalde de Tarragona ofereix a les 
Tecles de la ciutat

2 d’octubre Inauguració actes 75è aniversari IES Compte de Rius.

3 d’octubre Inauguració exposició “Grans invents del TBO”

3 d’octubre Pressa de possessió de l’Alcalde com a President del 
Consorci del Camp de Tarragona

8 d’octubre Conferència “Present i futur de les diputacions” a 
càrrec de l’Il·lm. Sr. Joan Aregio, president de la
Diputació de Tarragona

9 d’octubre Inauguració de la plaça Roselló de Sant Pere i 
Sant Pau

24 d’octubre Inauguració del Centre Municipal de Recollida 
d’Animals i seu de l’Associació Protectora d’Animals i 
Plantes de Tarragona

24 a 26 d’octubre 1r Encuentro de Comités de UICN de las Áreas de
Sudamérica, Mesoamérica, Caribe, España, Portugal 
y Andorra, organitzat per Mediterránea
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30 d’octubre Inauguració de la Llar de Jubilats i Pensionistes de la 
Zona Centre Sud

5 de novembre “Nit de l’empresari” organitzat pel CEPTA

12 de novembre Recepció de la XXXVII reunió anual de la Societat 
Espanyola de Periodòncia

21 de novembre Lliurament de la Medalla de la Ciutat en la Categoria 
d’Argent, atorgada per la corporació municipal a 
l’Institut d’Educació Secundària Compte de Rius

28 de novembre Lliurament de la Medalla de la Ciutat en la Categoria 
d’Or al Molt Honorable Sr. Jordi Pujol, president de la
Generalitat de Catalunya

28 de novembre Acte de lliurament de les Medalles a la Fidelitat, 
instituïdes per l’Agrupació d’Associacions de Setmana 
Santa de Tarragona 2003

12 de desembre III Premi Ciutat de Tarragona de Comunicació

19 de desembre Acte de lliurament de guardons del Gremi de Pagesos 
de Sant Llorenç i Sant Isidre

19 de desembre Inauguració pessebres a Camp Clar i plaça 
Josep M. Salvadó Urpí

23 de desembre Recepció nadalenca de la corporació municipal als 
funcionaris i treballadors de l’Ajuntament

GUIA D’ INFORMACIÓ MUNICIPAL
Aquest any 2003 s’ha actualitzat i reeditat la Guia informativa de la
ciutat. L’objectiu principal d´aquesta publicació es 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
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despesa per a l’Ajuntament. L’edició ha sigut de 4.000 exemplars. És pot
consultar a Intranet i a Internet.

REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS
S’han tramitat 34 expedients d’alta al Registre d’Associacions durant
l’exercici del 2003.

VISITES A LA TARRAGONA HISTÒRICA
Durant l’any 2003 s’han realitzat un total de 25 visites d’entitats i un total
de 1.250 persones. 

ACTIVITATS RELACIONS CIUTADANES ANY 2003

10 de gener Projecció i presentació trakkin Everest 2003

26 de gener Participació Albert Cabestany a la Fira d’Entitats

6,7,8 de març Raid d’Aventura “Transaventur”

30 de març Ciclocalçotada a Ferran

24,25 maig Connexió en directe de TV3: Ajuntament-Cim Everest-
2003

6 de juny Copa d’Espanya Trial Indoor Pavelló Serrallo

juliol Presentació tríptic edifici Ajuntament

26 i 27 de juliol Campanya esclerosi múltiple

14 de setembre Triatló popular

SUBVENCIONS
S’han tramitat 126 subvencions econòmiques, a entitats ciutadanes de la
ciutat i associacions de veïns, durant l’exercici de 2003.

EMPOSTISSATS 
S’han tramitat 144 expedients d’empostissats i material divers a entitats
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ciutadanes i associacions durant l’exercici del 2003.

CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS A L’AJUNTAMENT   
Al Saló de Sessions del Palau Municipal s’ha celebrat durant l’any 2003
un total de 105 casaments. 

AGERMANAMENTS
6 a 9 de maig Festes de Jeanne d’Arc a Orléans

13 a 22 de maig Exposició de pintures a Avignon. 
(participació de pintors tarragonins

18 a 23 de maig Col·loque Européen “Ville et Handicap” 
a Orléans (participació d’una delegació de Tarragona)

23 a 28 de juny Visita de l’Orquestra de l’IES Martí i 
Franquès a la ciutat germana de Klagenfurt

juliol Projecció de les pel·lícules de Jesus Montllaó 
a Avignon

5 d’agost Visita a Tarragona d’un grup de scouts 
de la ciutat germana de Stafford

21 a 25 de 
setembre Associació catalana La Sardane d’Avignon. 

Estada a Tarragona durant les Festes de Santa Tecla

25 a 29 de 
setembre Actes d’Agermanament Alguer-Encamp (Andorra).

Visita oficial delegació Ajuntament.

22 de novembre Concert de músiques i cançons alguereses

UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE MEGAFONIA I VÍDEO
Relació dels treballs efectuats aproximadament durant l’any 2003 pel
Servei de Megafonia i Exposicions, dependent del Departament de
Relacions Ciutadanes.
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MEGAFONIA ................................................................................510
INAUGURACIONS...........................................................................69
MUNTATGE EXPOSICIONS...............................................................42
PLAFONS ..........................................................................................6
BANDERES ......................................................................................16
PROJECTORS: transparències i diapositives........................................42
RECEPCIONS.................................................................................170
COl·lOCACIÓ TV i VÍDEO................................................................60
TRANSPORTS ..................................................................................70
TAULES..........................................................................................153
IL·LUMINACIONS.............................................................................14
CANÓ VÍDEO ...............................................................................215
CONFERÈNCIES I PRESENTACIÓ LLIBRES ..........................................47

Així com suport a diferents tasques a les conselleries d’Esports, Turisme,
Cultura Palau de Congressos i altres entitats.

Memòria d'activitats de l'Hotel d'Entitats 2003
-23 al 26 de gener de 2003, primera Fira d'Entitats de Tarragona (80
entitats participants, 9.000 persones visitants)

-Febrer-abril 2003, obres de millora dels desptaxos i sales de reunions i
conferències

-Març 2003, Cursets d'iniciació a l'anglès (segon quadrimestre, 44
alumnes)

-Març 2003, Cursets d'iniciació a Internet. Per a col·lectius de malalts
mentals, de joves en situació de risc de marginació, per a joves tutelats
pel Departament de Justicia. (72 alumnes)

-Març 2003, Cursets d'iniciació a la fotografia. 20 alumnes

-Abril-maig, Instal·lació de la primera pista de patinatge sobre gel de
Tarragona al refugi 1 del Moll de Costa. (14.500 persones assistents).

-Abril 2003, publicació del primer cd-rom de les entitats de la ciutat
"Associa't" (informació de 800 entitats)
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-Maig 2003 presentació del portal de les entitats de Tarragona
"www.tarragona3.com" (informació d'interès per a les entitats i
ciutadans al voltant del tercer sector i de les entitats no-lucratives:
subvencions, voluntariat...)

-Octubre-desembre 2003, Tallers de teràpia del riure, un taller mensual,
dissabtes (25 d'octubre, 22 de novembre, 27 de desembre) de 17:30 h a
20 h. 64 alumnes participants.

-Octubre 2003, Cursets d'anglès per a principiants, dos nivells (0 i 1),
quatre mesos, 32 alumnes.

-Novembre 2003, inici del programa d'intercanvis de grups de joves i
col·lectius de la ciutat amb altres poblacions europees. Selecció del grup
de joves que aniran a Polònia al juliol del 2004.

ACTIVITATS DE LES ASSOCIACIONS RESIDENTS 
- Classes de tai chi chuan (Associació cultural Wuyi Tai Chi Chuan)
- Balls de saló (Tarraco Dance)
- Balls caribenys (Escola de Salsa)
- Ioga (Sat Kirpai Singh)
- Activitats ecologistes (excursions i coneixement de la natura)
organitzades per DEPANA
- Curs de bonsais (associació Tarragona Bonsai)
- Cursos d’espanyol per a francesos (Aliance)
- Proper curs d’iniciació a l’espeleologia/escalada i curs primers auxilis
(Associació d’Espeleologia Tarragona)
- Escola d’arts escèniques per nois i noies (en obres)
- Curs de massatge (ARCIT)
- Servei Voluntari Europeu i Programa Au-Pair (PROA)
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L'Ajuntament de Tarragona, en col·laboració amb altres organismes,
entitats i/o institucions, ha engegat i desenvolupat durant l’any 2003 els
se-güents pro-grames de formació/ocupació:

Impulsar inserció, equilibrar ocupació:
Consisteix en la contractació de seixanta-una dones, en situació d’atur i
amb càrregues familiars. Per possibilitar el procés de formació, orientació
i qualificació s’ha contractat, també, com a personal de suport, una
oficiala/encarregada de jardineria, una de confecció, una de tasques
forestals i una de neteja (malgrat que aquesta plaça no s’ha cobert), així
com dues monitores de suport a l’SMO. 

Trenta-dues dones realitzen treballs de jardineria, forestal (en relació amb
la prevenció d’incendis), neteja i/o confecció de banderes amb el suport
del personal contractat per dirigir les tasques. Les 25 dones restants fan
tasques de tipus administratiu en dependències municipals. 

El finançament parcial de les despeses de personal va a càrrec del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament
n’assumeix la part que no cobreix la subvenció així com les despeses de
preparació, coordinació, desenvolupament, així com les de materials.

Teltres Tres Tarragona: 
Consisteix en la contractació de deu persones del municipi en situació
d’atur i inscrites en el Servei Públic de Col·locació, cinc de les quals amb
certificat de l’ICASS de minusvalidesa i les altres cinc majors de 40 anys.
Totes amb uns mínims coneixements informàtics. 

Els participants van iniciar el seu període de contractació l’1 de novembre
de 2003 (un mes més tard del previst, ateses les dificultats per trobar
personal amb els requisits exigits), després del pertinent procés de
selecció, i la durada del programa és de sis mesos. Part de la jornada es
dedica a la formació (Internet, telecomunicacions, teletreball, disseny i
manteniment pàgines web..., en el marc d’un curs de 150 hores que s’ha
organitzat expressament). La resta de la jornada o de temps es dedica a
l’adquisició d’experiència desenvolupant tasques de supor t al
Departament d’Informàtica en tot el relacionat amb la creació i
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manteniment de pàgines web de serveis i/o empreses, instituts o patronats
municipals (en altres edicions s’han preparat les pàgines web de l’SMO,
Viver d’Empreses, IMSST...). 
Per tal de desenvolupar la formació, el programa contempla la
contractació d’un monitor de suport per a la inserció que, previsiblement,
havia de començar 15 dies abans que els participants i que acabarà 15
dies després.

El finançament parcial de les despeses de personal va a càrrec del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, assumint
l’Ajuntament la part que no cobreix la subvenció així com les despeses de
preparació, coordinació, desenvolupament, així com les de materials i
altres despeses com les relacionades amb el desenvolupament del curs de
formació.

Prevenir incendis, prevenint l’exclusió:
Contractació de 18 persones del municipi en situació d’atur i inscrites en
el Servei Públic de Col·locació (9 amb certificat de l’ICASS per
discapacitat i 9 perceptores de la RMI), per millorar la seva situació en el
món laboral mitjançant la seva participació en activitats d’interès social,
tasques forestals relacionades amb la neteja i arranjament de boscos com
a mesura de prevenció d’incendis. La participació en el programa
comporta la dedicació de part de la jornada a la realització d’activitats
de formació (medi ambient, jardineria...), orientació i inserció.

El programa té, com a personal de suport, dos encarregats amb
coneixements en temes forestals i de medi ambient i una monitora
d’orientació i inserció. Els participants van començar l’1 de gener, amb
una durada prevista de sis mesos, i oficials i monitora van començar 15
dies abans i acabaran 15 dies després. En el desenvolupament del
programa hi col·laboren, a més de l’SMO, Protecció Civil de l’Ajuntament
de Tarragona, l’Equip Municipal d’Atenció al Disminuït, el Servei
d’Inserció Laboral de la Federació ECOM i Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.

El finançament parcial de les despeses de personal va a càrrec del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, assumint-ne
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l’Ajuntament la part que no cobreix la subvenció així com les despeses de
preparació, coordinació, desenvolupament i materials.

Suport i autogestió de recursos per l’ocupació:
Contractació de dues tècniques i dues auxiliars administratives, dones
aturades inscrites en el Servei Públic d’ocupació de Catalunya, per
possibilitar una millora de la seva situació laboral realitzant tasques de
suport a l’SMO i la creació i manteniment d’una aula d’autogestió de
recursos amb atenció, informació, orientació... a persones aturades que
volen desenvolupar la seva recerca activa de feina. Entre l’1 d’octubre i el
31 de desembre s’han atès 826 persones (446 per primer cop).

El finançament parcial de les despeses de personal va a càrrec del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, assumint-ne
l’Ajuntament la part que no cobreix la subvenció així com les despeses de
preparació, coordinació, desenvolupament, així com les de materials i
altres despeses com les relacionades amb el desenvolupament del curs de
formació.

A més del programa finançat pel Departament de Treball, l’SMO manté
una Aula d’autogestió de recursos per l’ocupació que funciona al llarg de
l’any. Durant 2003 s’han atès 2.017 persones (616 per primer cop). 

Suport per l’ocupació: 
En el marc dels pactes per l’ocupació, l’Ajuntament de Tarragona i els
sindicats CCOO i UGT van signar un conveni de col·laboració que es va
renovar els anys 1999, 2000 i 2001 (primer semestre). 

En la mesura que hi havia determinats temes que calia modificar, es va
preparar un nou conveni que recollia les modificacions a incloure-hi,
finançat per l’Ajuntament, i que preveia una subvenció per tal que els
sindicats contractessin quatre auxiliars administratius/ives. El nou Conveni
tenia una durada prevista fins al 31/12/2001 i es va prorrogar fins a
finals de 2002.

Durant l’any 2003 s’ha tornat a renovar per a cadascun dels dos
semestres. Les persones que s’han beneficiat, directament, de la subvenció
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són les quatre persones contractades pels dos sindicats i, per altra banda,
cal comptar les 837 persones que han acudit a ambdós sindicats per
realitzar gestions relacionades amb la recerca de feina (633 a CCOO i
184 a UGT).

"Un lloc de treball" 2003: 
Programa d'ocupació, adreçat a contractar per-sones soles i/o membres
d’unitats familiars que es trobin en situació d’atur i amb dificultats, de
diferents tipus, per a inserir-se en el món laboral, principalment, que es
desprèn del Conveni signat entre l’Ajuntament de Tarragona, Caritas
Interparroquial i l’Institut Municipal de Serveis Socials. Els contractes es
formalitzen per períodes de 180 dies com a màxim.

Les tasques a realitzar es determinen d’acord amb les característiques
dels/de les participants (formació, qualificació...) i acostumen a tenir
relació amb neteja, consergeria, etc. Igual que en altres programes, part
de la jornada es dedica a activitats de formació/orientació.

El programa el financen Caritas i l'Ajuntament de Tarragona (25 i 75%
respectivament) i també hi col·labora l'IMSST. El seu pressupost és de
96.162,00 euros. 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona, Caritas
Interparroquial i Caritas Diocesana per la coordinació d’itineraris:
Amb la finalitat d’optimitzar recursos, evitar duplicitats i promoure la
convergència i coordinació de recursos, accions i entitats i/o organismes,
es va preparar i signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Tarragona, Caritas Interparroquial i Caritas Diocesana. Les accions que
hom preveu coordinar són el Curs Bàsic de Formació de la Dona (CBFD),
el programa Filigrana i el projecte ORLA.

CBFD és un curs de formació bàsica per dones amb un baix nivell
formatiu format per diferents tallers de: formació bàsica (ciències naturals
i socials, matemàtiques i llenguatge), creixement personal i habilitats
socials, orientació laboral, de cuina, manualitats, costura i teatre. El curs
té una durada de 6 mesos durant 4 dies a la setmana, 3 hores al dia.
Durant 2003 han participat en el CBFD 20 dones. 
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En finalitzar el curs amb aprofitament s’ofereix a totes les participants un
contracte de treball protegit en el programa Filigrana (que preveu la
inserció sociolaboral de persones afectades per l’exclusió social, la
reutilització i/o reciclatge de roba de segona mà i la formació de
voluntariat). Filigrana ha tingut durant 2003 15 alumnes.

ORLA es preocupa del seguiment, orientació i tutories en el procés de
recerca de feina i ha atès, durant 2003, un total de 593 persones.

Els convenis signats preveuen el finançament d’aquests programes. Els
programes esmentats són finançats, íntegrament, per Caritas amb els
diners resultants de la disminució de l’aportació de Caritas al programa
Un lloc de treball, disminució compensada per l’Ajuntament de Tarragona
mitjançat l’assumpció de les despeses integres d’Un lloc de treball. 

Escola taller Pont del Diable:
Programa públic de formació i ocupació del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya (Ordre del conseller de Treball de 8/05/98),
adreçat a possibilitar la inserció laboral de joves aturats menors de 25
anys a través de la seva qualificació en alternança amb la pràctica
professional en ocupacions relacionades amb la recuperació o promoció
del patrimoni artístic, històric o natural; la rehabilitació d’entorns urbans
o del medi ambient; o qualsevol altra activitat d’utilitat pública i d’interès
social que possibiliti la inserció a través de la professionalització i
experiència dels participants.

Concretament, l’escola taller Pont del Diable, subvencionada pel
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, ha tingut una
durada de dos anys. Preveia la formació de 32 alumnes-treballadors, a
més de personal directiu, docent i de suport, i preveia la realització
d’accions formatives i tasques relacionades amb les especialitats de
jardineria, fusteria, paleta i manteniment de parcs ecohistòrics, per
aconseguir l’objectiu esmentat mitjançant la creació del parc ecohistòric
del Pont del Diable i la recuperació d’edificacions i mobiliari romà.
Finalment, han estat 80 els joves que han passat per l’escola taller al llarg
dels dos anys. L’última fase la van acabar 23 alumnes-treballadors (cal
tenir en compte que, una vegada iniciada la 4ª fase, ja no es podia
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substituir cap baixa perquè els contractes de formació tenen una durada
mínima de sis mesos) .

La selecció de tots els participants a l’escola taller, així com la del
personal directiu, docent i de suport, la va fer el Departament de Treball
en col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona a partir de les
corresponents ofertes al Servei Català de Col·locació.

L’Escola Taller va iniciar les seves activitats el 22 d’octubre de 2001 i les
ha finalitzat el 21 d’octubre de 2003. A banda de la formació i
qualificació dels joves, ha assolit els objectius prevists.

Pacte territorial del Camp de Tarragona:
L’Ajuntament de Tarragona impulsa i participa en ens relacionats amb la
cooperació entre agents socials per impulsar la creació d’ocupació. 

La Unió Europea, interessada en la participació activa dels agents
territorials i locals en les estratègies de desenvolupament econòmic i
social, va promoure la signatura de pactes territorials per l’ocupació.

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
van acordar la “cooperació Generalitat-Administració Local en relació als
pactes territorials o locals per l’ocupació”, en el marc de les accions a
desenvolupar amb finançament del Fons Social Europeu.

A finals de l’any 2000 els ajuntaments de Tarragona, Reus, Vallls..., con-
sells comarcals, agents socials, etc. van començar a treballar conjunta-
ment per preparar un projecte de desenvolupament dels recursos humans
del Camp de Tarragona en el marc de la iniciativa comunitària EQUAL. 

El 23 de gener de 2001, l’òrgan de Govern del pacte territorial per
l’ocupació del Baix Camp invità les administracions locals i agents socials
del Tarragonès i el Baix Camp a constituir un pacte territorial per
l’ocupació del Camp de Tarragona.

Des de començaments del 2001 es van mantenir reunions entre
representants dels ajuntaments de Tarragona, Reus i Valls, consells
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comarcals del Baix Camp, Alt Camp i Tarragonès, CEPTA, UGT i CCOO
per preparar l’estructura del Pacte i les accions a presentar en la pertinent
convocatòria de la Generalitat de Catalunya.

Diferents fenòmens més vinculats a l’esfera política que a la tècnica van
suposar la paralització del Pacte Territorial del Camp de Tarragona i
l’engegament, a finals de 2001 del que es va donar a anomenar Pacte de
Santes Creus, format per la Diputació Provincial, l’Ajuntament
d’Aiguamurcia, CEPTA, UGT i CCOO 

Durant 2002 i 2003 l’Ajuntament de Tarragona ha presentat la documen-
tació requerida per poder sol·licitar el finançament de l’acció anomenada
“Un lloc de treball”. La subvenció ha estat denegada els dos anys. 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SPOC-SCC):
Com a Centre col·laborador del Departament de Treball, l’Ajuntament de
Tarragona, mitjançant l’SMO, forma part de l’SCC amb el nivell 3 (a
efectes d’introducció i gestió de currículums). Les tasques relacionades
amb l’SCC suposen el manteniment d’una agenda per a entrevistes, la
realització d’entrevistes d’introducció i/o modificació de currículums,
introducció i modificació de currículums, informació de la disponibilitat de
candidats, amb consulta diària d’ofertes, entrada i gestió d’ofertes, etc. El
resultat de les gestions, així com totes les dades, s’han de derivar al
sistema via Internet (navegació, missatgeria...). Diferents dades
relacionades amb els cursos de formació ocupacional, escoles taller,
tallers d’ocupació... també s’han de processar mitjançant l’SCC. 

Altres programes: A més dels programes esmentats, l’SMO desenvolupa
altres accions com la participació en la Xarxa per la inserció laboral, la
qual cosa suposa reunions setmanals amb tècnics de diferents entitats per
tal de compartir informació sobre temes d’ocupació i formació amb
l’objectiu d’optimitzar recursos i no duplicar esforços.

Tasques d’orientació/inserció: 
Les tasques de la tècnica d’orientació/inserció (pedagoga) consisteixen a
col·laborar amb l’SMO per intentar acon-seguir la inserció laboral dels
participants en programes d'ocupació, encarre-gant-se de la seva
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orientació professional i, especialment, d'impartir sessions de tècniques
per a cercar feina. S’encarrega, també, de la major part de les gestions
relacionades amb el Servei Català de Col·locació.

Durant l’any 2003 ha realitzat les següents tasques:

Accions de formació
- Coordinació de la formació dels participants en programes d’ocupació 
- Accions formatives i de recerca d’ocupació amb els participants en
programes de formació i ocupació.
- Contactes amb altres centres relacionats amb la formació.

Accions d’orientació
- Amb participants en programes d’ocupació: entrevistes individuals,
estudis de personalitat, disseny d’itineraris d’inserció individualitzats,
sessions d’autoconeixement, millora de l’autoestima, orientació, motivació
i tutories de seguiment posteriors a la participació en els programes.
- Amb altres usuaris: entrevistes individuals, informació sobre ofertes,
redacció de currículums, informació sobre els diferents intermediaris
d’ocupació, gestions SCC... 

Accions d’inserció
- Gestió borsa treball SMO, enviament de candidats (de la borsa de
l’SMO o més general formada per persones que han fet arribar el seu
currículum a l’SMO) a les diferents ofertes d’empreses privades, relació
amb empreses generadores de col·locació i amb agències privades de
col·locació, concertació d’entrevistes per ofertes de treball, informació
sobre ofertes, lliurament i recollida sol·licituds, relació amb entitats en
relació amb ofertes, SCC...

Durant 2003, 213 persones (la majoria participants en els diferents
programes d’ocupació) han participat en accions de formació. 3.136
persones han participat en accions d’orientació (ací hauríem de comptar
les 1.062 persones que s’han inscrit a la borsa de treball de l’SMO, les
1.791 persones que han acudit a consultar ofertes, preparar el
currículum, etc. a l’Aula d’Autogestió de Recursos per a l’Ocupació i els
participants en diferents programes).
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Les accions d’inserció laboral han suposat la xifra de 5.106 gestions,
comptant-hi els 2.853 usuaris de l’Aula d’Autogestió de Recursos per
l’Ocupació i els 2.212 candidats que han aparegut a partir dels sondeigs
efectuats a partir d’ofertes de treball. 

80 empreses s’han adreçat a l’SMO per presentar un total de 161 ofertes
de treball. En els sondeigs efectuats han suposat gestions amb 2.212
persones, de les quals 519 han contactat amb empreses.

Durant l’any 2003 també s’han continuat desenvolupant programes
engegats durant l’any 2002:
- Impulsar inserció, equilibrar ocupació

- Teltres 3 Tarragona

- Prevenir incendis, prevenint l’exclusió

- Suport per l’ocupació

- "Un lloc de treball" 2002

- Escola taller Pont del Diable

D'una o altra manera, han participat en els diferents programes unes
dues-mil set-centes trenta-sis persones (2.736) (sense comptar-hi les dels
programes que es van iniciar abans i que es van acabar l’any 2003).

Cal dir que les persones a què ens referim són les que han participat en
els programes (formació, contractació o similars), incloent-hi les que, per
exemple, han estat escollides per a participar-hi però no ho han arribat a
fer perquè han trobat feina abans. No hi hem inclòs totes les persones que
han participat en processos de selecció, unes set-centes vint-i-vuit més. 

Per altra banda, s’han realitzat accions d’orientació amb 3.136 persones,
de les quals, 2.853 en el marc dels programes suport i autogestió de
recursos per l’ocupació, i la resta, participants en programes d’ocupació.
213 persones, participants en programes d’ocupació, ho han fet alhora en
activitats de formació.



AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 200370

ÀREA DE PROMOCIÓ I ESTRATÈGIES DE CIUTATCAPÍTOL I I

SERVEI  MUNICIPAL D’OCUPACIÓ

89 empreses han presentat un total de 161 ofertes, la qual cosa ha
suposat intentar contactar amb 2.212 candidats/ates, de les quals han
contactat amb empreses un total de 519. 

En relació amb el Servei Català de Col·locació, hem realitzat setze
entrevistes i s’han introduït 16 currículums. Se n’han modificat 26 i s’ha
informat de 710 disponibilitats. 

El nombre total d’accions relacionades amb l’orientació i la inserció de de-
mandants de feina seria de 8.455, comptanthi participants en accions
d’orientació (entre els/les quals hi ha les 2.853 persones ateses en el marc
de l’Aula d’Autogestió de Recursos), participants en accions de formació i
les persones amb què hem treballat en el marc de la gestió d’ofertes. 

Entre els beneficiaris dels programes cal comptar 837 persones ateses
directament pels sindicats però amb el suport facilitat per l’Ajuntament. El
mateix cas trobem amb 593 persones ateses per Caritas Interparroquial.

Segons la relació amb els programes la distribució del tipus de relació,
seria la següent:
CONTRACTACIÓ LABORAL............................................................173
ALTRES FÒRMULES .....................................................................4.344
TOTAL PARTICIPANTS..................................................................4.517
durant l’any 2003

Accions orientació i form.
accions orientació .......................................................................3.136
a. formació....................................................................................213
a. inserció ..................................................................................5.106

Altres dades d’interès són:
NOMBRE OFERTES REBUDES .........................................................161

Servei Català de Col·locació
entrevistes........................................................................................16
inform. disponibilitat ......................................................................710
Modificacions CV.............................................................................26
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Segons el tipus de contracte, el personal contractat durant 2003 es pot
distribuir així:
- Contractes d’inserció ....................................................................102
- Contractes obra o servei.................................................................33
- Contractes de temps parcia...............................................................7
- Contractes de formació laboral .......................................................31

La durada dels contractes ha oscil·lat entre deu i 270 dies. La majoria són
de sis mesos. 

Les resolucions per tal d’engegar i desenvolupar els programes s’han
adoptat mitjançant decrets del conseller delegat en matèria de Personal o
de l’alcalde, segons l’existència o no de plurianulitat de la despesa. Al-
gunes gestions que, per urgència o per les seves característiques, no s’han
fet des dels departaments de Compres o Contractació d’Obres o Serveis,
també s’han realitzat mitjançant decrets del tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i/o del tinent d’alcalde de gestió econòmica i pressupostos. En
total, durant l’any 2003, l’SMO ha tramitat més de 248 decrets, dels
quals uns 150 relacionats amb l’escola taller Pont del Diable..

Els organismes que han col·laborat en el finançament i desenvolupament
dels programes són:

- GENERALITAT DE CATALUNYA: Servei d’Ocupació de Catalunya,
subvencions per a la contractació de treballadors en situació d’atur per a
la realització d’obres i serveis d’interès general i social, escoles taller, etc.
- INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS: "Un lloc de treball",
col·laboració amb centres cívics, unitats bàsiques d’assistència social
primària, serveis especialitzats (SIAD, toxicomanies...) en la preparació i
execució de programes d'ocupació, espais escola taller....
- CARITAS INTERPARROQUIAL DE TARRAGONA: "Un lloc de treball" i
Conveni itineraris formatius.
- CARITAS DIOCESANA: Conveni itineraris formatius.
- EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC: Procés
de coordinació i seguiment creació d'empreses i desenvolupament
econòmic del municipi, dependències Viver...
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Altres organismes i/o entitats que han col·laborat en el desenvolupa-ment
dels programes són:

- DEPENDÈNCIES MUNICIPALS i DE L'IMSST: Brigada Municipal,
Personal, Dipositaria, Comptabilitat, Secretaria, centres cívics, centres de
Serveis Socials, etc.
- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
- Palau Firal i de Congressos
- UGT i CCOO
- Observatori Ocupacional de la Direcció Provincial de l’INEM
- Comissió Diocesana de Migracions
- Consell Comarcal del Tarragonès

FINANÇAMENT DESPESES PERSONAL
La distribució del pressupost del 2003 s'ha realitzat de la següent forma:     

ENTITATS/ORGANISMES APORTACIÓ PREVISTA PERCENTATGE
Ajuntament de Tarragona 573.315,13 46,71 %
Caritas Interparroquial 48.082,00 3,91 %
Generalitat de Catalunya 605.924,78 49.37 %

TOTALS 1.227.321,91 99,98%
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La Conselleria de TURISME ha realitzat les següents tasques:

COL·LABORACIÓ AMB DIFERENTS ENTITATS I ASSOCIACIONS EN LA
REALITZACIÓ DE DIVERSOS ACTES

- Col·laboració amb l’organització dels Tres Tombs 2003

- Col·laboració amb la celebració de la "Internacional Boxer Cup", de
l'equip "Auto Sport Busquets"

- Col·laboració amb la Cofradía del Cristo del Buen Amor (opuscle)

- Col·laboració amb l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de
Tarragona (opuscle)

- Col·laboració amb la Comandància de Marina. Regata "Ruta de la Sal"

- Col·laboració amb l’organització de la reunió internacional de directius
“Slow Food”

- Col·laboració amb el VI Aniversari Moto Club Port Tarragona

- Organització del Fam-Trip "Asociación de Empresas de Organización
Professional de Congresos de Madrid y Centro"

- Col·laboració amb el Club Atletisme Tarragona (vestuari amb anagrama
de Tarragona)

- Col·laboració amb el Club Nàutic Tarragona -promoció vela i rem-

- Col·laboració amb Tarragona Fondistes (cursa S.Llorenç-La Mina)

- Col·laboració amb l’organització del III Campionat Nacional de Vòlei
Platja de l’Associació Internacional de Policies.

- Col·laboració amb l'Associació Cultural i Folclòrica Andalusa
(programa festes Rocío)

- Col·laboració a les festes de la Granja (programa festes)

- Col·laboració amb l’organització del Congrés de Periodòncia.

- Recepció grup d'estudiants danesos

- Recepció grup d'italians
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- Recepció "Grup d'Amics dels Àngels"

- Esmorzar ofert al CEIP Ramon Sugrañes d'Almoster

TASQUES DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

- Inserció publicitària revista VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC 

-    “       “     fulletó línia d'avió Hapag Lloyd Express

-    “       “     diferents emissores de ràdio -Campanya Ambaixadors-

-    “       “     butlletí del Centre Gallec

-    “       “     l’especial TV "Rincones de España" TV-Antena3

-    “       “     revista PORTNEWSPAPER

-    “       “     butlletí Tarragona Mnpal. núm. 218 

-    “       “     guia "Escapada de Fin de Semana" Què Fem 

-    “       “     revista Tarragona Turística 

- Adquisició de clauers amb el logotip de Tarragona

- Revista TRAVELER -inserció publicitària-

- Impressió de 5.000 guies de Tarragona

- Campanya Multifax a empreses, associacions, etc.

- Realització de guia turística (10 planes)

- Publicitat promocional –activitats esportives- Promocions Lúdiques
Dreams, SL

- Sopar reunió nacional OPC -Organitzadors Professionals Congressos-

- Realització de la “Guia Restaurants 2003 de Tarragona”

- Realització reportatge fotogràfic de la ciutat

- "Le Soir Magazine" -sopar de treball amb els periodistes de la revista-
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PARTICIPACIÓ A FIRES I CERTÀMENS

- FITUR Madrid - 29 gener al 2 febrer-

- Fira "Tourisme Toulouse" - 14 al 16 febrer -

- Fira CBR Munich - 15 al 23 febrer -

- Inauguració Patronat Turisme Benicàssim 23.02.03

- Promoció a Perpinyà - 27 febrer al 2 març -

- Certamen Seatrade Miami - 1 al 8 març -

- Work Shop París - 10 al12 març -

- Fira Essen Alemanya - 26 al 30 març -

- Fira MITT Moscou - 26 al 29 març -

- Setmana Gastronòmica a Madrid - 31 març al 5 abril -

- Fira SITC Barcelona - 3 al 6 abril -

- Fira Expovacaciones Bilbao - 15 al 18 maig -

- Fira World Travel Market Londres - 10 al 13 novembre -
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La gestió administrativa de l’Àrea de CULTURA s’estructura en dues grans
parts: 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL
- Des de l’Àrea de Cultura, Joventut i Festes, s’han instruït 1.110
expedients administratius.

S’han rebut 930 documents del Registre General d’Entrada, i se n’han
registrat de sortida 1.702.

Contractació
S’ha dut a terme la contractació dels serveis, subministraments i
assistència corresponents a totes les activitats organitzades des de l’Àrea,
següents:

CULTURA

Lletres i premis literaris
- Setmana del Llibre en Català
- Contacontes
- Premis Literaris Ciutat de Tarragona
- Tardor Literària

Art i exposicions
- Antic Ajuntament (9 exposicions)
- Antiga Audiència (10 exposicions)
- Pati Jaume I (16 exposicions)
- Vestíbul del Teatre Metropol (8 exposicions)
- Tinglado 2 (2 exposicions)
- La Chartreusse (4 exposicions)

Jornades Jujol

Espectacles
- Programacions estables de tardor, hivern i primavera
- Els millors del 2002
- Teatre a prop
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- Dia Internacional de la Dansa (26 i 27 d’abril)
- Dia Internacional de la Música (21 d’abril)
- Festivals d’estiu

Festes
- Festival Internacional de Dixieland
- Cicle de concerts de Setmana Santa (Sons sacres)
- Carnaval
- Nit de Sant Joan
- Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials
- Festivitat de Sant Magí
- Festivitat de Santa Tecla
- Corpus
- Sant Roc (en col·laboració)
- Programa D.O. Tarragona
- Circuit acústic

Joventut
- Estiu Jove
- Festival de Teatre Grecollatí al Teatre Auditori del Camp de Mart
- Parc Infantil de Tarragona 2003
- Mostra de Teatre Jove 2003
- Seguiment del Pla local de joventut de l’Ajuntament de Tarragona
- Fòrum de treball jove
- Coorganització dels casals d’estiu a Torreforta, Bonavista, Sant
Salvador, Sant Pere i Sant Pau i Mitja – Lluna –Zona centre.

Convenis

• Convenis entitats:
Agrupació Portadors dels Nanos, Ateneu de Tarragona, Casal Tarragoní,
Colla la Bota, Societat Coral l'Àncora, Associació Cor Al·leluia,
Associació Cor Ciutat de Tarragona, Coordinadora Sardanista, Esbart
Dansaire de Tarragona, Esbart Santa Tecla, Joventuts Musicals, Banda
Unió Musical, Agrupació d'Associacions de Setmana Santa, Big Band de
Tarragona, Ball de Bastons de Tarragona, Cooperativa Obrera
Tarraconense, Anima't Serveis Culturals, Grup d'Animació Infantil Sidral,
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Agrupació Fotogràfica de Tarragona, Coral Augusta, Reial Societat
Arqueològica Tarraconense, Centre d'Estudis Històrics i Socials "Guillem
Oliver", La Vaqueria, Societat Cultural Mos Cantars, Conjunt Orquestral
Camerata XXI, Grup de Teatre Zona Zàlata, Imaginautes, Serveis
Culturals, Caixa de Pensions "Servicaixa", Seguiment Conveni per la
Restauració de la Catedral de Tarragona, Gremi de Pagesos "Tres
Tombs", Poetes, Imatge 9, SL, Edicions Cosetània, Arola Editors, Edicions
Mèdol, Autoritat Portuària, Cor Gregal, Dalmau Editors, Gremi de
Llibreters, Universitat Rovira i Virgili i Tot Jazz.

• Convenis elements Seguici Popular:
- Ball de Diables de Tarragona - ÀLIGA
- Drac de Sant Roc de Tarragona
- Barri del Port - CUCAFERA
- Colla de Diables Voramar - VÍBRIA
- AA.VV.Veïns Verge del Carme – LLEÓ

• Nous convenis: 
Fundació Jujol, Port Aventura (Carnaval), SGAE, Entitat Autònoma de
Gestió Cultural (Gràfiques Ocultes), Consell Comarcal (Pla local 2010),
Diputació de Tarragona (per activitats específiques) i Conveni URV per a
la realització de les rutes modernistes.

• Cessió d’espais
S’ha tramitat i gestionat la cessió dels espais municipals, la gestió dels
quals correspon a l’Àrea de Cultura: Antiga Audiència, Teatre Metropol i
Teatre Auditori del Camp de Mart.

• Altres
Convocatòries i bases
S’han tramitat les següents:
- Premis literaris any 2003
• 14è Premi d’Assaig Rovira I Virgili
• 14è Premi Ciutat de Tarragona de Narrativa Pin I Soler
• 14è Premi de Poesia Comas i Maduell
• 7è Premi de Narrativa per internet Tinet
• 4t Premi de Traducció Vidal Alcover
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• 3r Premi de Cultura Popular Joan Amades
• 11è Premi d’Història Gramunt i Subiela
• 20è Concurs Literari Juvenil Domènech Guansé
- Premi Internacional de Composició Musical Tarragona 2003
- Programes d’Extensió Cultural
• Convocatòria per a projectes culturals
• Convocatòria per a projectes en el camp de la dinamització juvenil
• Convocatòria per a projectes d’edició d’obres d’especial interès
• Convocatòria per a projectes de creació en les diferents modalitats
artístiques
- Bases de la convocatòria del concurs de cartells de carnaval 2003
- Bases de la convocatòria del concurs de comparses de carnaval 2003.
- Bases de la convocatòria del concurs de castells de focs 2003
- Bases de la convocatòria del concurs DO
- Bases i convocatòria de projectes per la participació en el Programa
d’activitats d’estiu de l’Àrea de Joventut pels joves de Tarragona.
- Bases de les beques per assistència als Premis d’Octubre (ciutat de
València)

Concessió de distincions i honors

S’han tramitat els següents expedients:

- Medalla d’Or: . Molt Hble. Sr. Jordi Pujol i Soley

- Medalla de Plata: . Sindicat d’Iniciativa i Turisme
. Sr. Albert Cabestany Gàlvez
. IES Comte de Rius
. Reial Germandat de Jesús Natzarè

- Fill Predilecte: . Sr. Rosa Gairal Llaveria
. Sr. Mn. Salvador Ramon Viñes
. Sr. Carles Babot I Boixeda

- Fill Adoptiu: . Sr. Mariano Rubio Martinez
. Sr. Antoni Coll Gilabert
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- Diploma de Mèrits de . Sra. Núria Delclòs Teixidó
Serveis Distingits . Sr. Oscar Cadiach Puig

. Sr. Pere Godall Gandia

. Sr. Joan Salvadó Sorolla

. Sr. Jordi Morant Clanchet

. Sra. Montserrat Fosas Gil

. Sr. Bruno Gallart Pardo

. Sr. Bernardo Ríos Albesa

. Sr. Josep M. Olivé Solanes

. Sr. Josep M. Roselló Virgili

. Cooperativa de Vivendes St. Pere i St. Pau

. Grup Escènic Atenea

. Associació Cultural St. Fructuós

. Fundació La Muntanyeta

. Sr. Josep Sendra Navarro
- Sr. Fèlix Llovell Fortuny
. Banda Unió Musical
. Sr. Raül Vilanova Mata
. Sr. Àlex Ruiz Rodríguez

Nom de carrers
S’han fet els tràmits adients per donar nom als carrers següents:

- C/ Josep M. Salvadó i Urpí
- Pl. de l’Esperidió
- Pl. de la Reial Germandat de Jesús Natzaré

Altres expedients destacats:

- Adscripció gestió espais a l’Àrea de Cultura
- Declaració intencions ús Vidal i Barraquer
- Participació Biennal d’Art Florència
- Estudi Chartreusse com a centre d’art contemporani
- Participació trobada Torreciudad – Ball de Bastons
- Procediment obert contractació revista públics
- Sol·licitud Bertelsmann participació projecte “Biblioteca per a joves”
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GESTIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA
- En el total de l’Àrea s’han tramitat 1.350 factures corresponents a
subministraments, serveis i assistència, d’acord amb la gestió del
pressupost per al 2003.
- S’ha gestionat pel sistema de bestreta de caixa fixa el pagament de
diversos conceptes pressupostaris.
- S’ha controlat el sistema d’ingressos per taquilles i s’han dut a terme les
liquidacions corresponents.
- S’ha tramitat la sol·licitud de subvencions per activitats culturals davant
la Diputació i la Generalitat, així com l’acceptació dels ajuts obtinguts.

PATRONATS I COMISSIONS
Per delegació de la Secretaria General, des de l’Àrea de Cultura
s’assumeix la Secretaria delegada de les següents comissions i patronats:

- Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura (fins al juny de 2003)
- Comissió Informativa i de Seguiment de Serveis a les Persones (a partir
d’aquesta data)
- Comissió Organitzadora de la Cavalcada de Reis
- Comissió Assessora sobre el Seguici Popular de Tarragona
- Assemblea General de les Entitats del Seguici Popular i Cultura
Tradicional
- Comissió Seleccionadora de les Sales d’Exposicions Municipals
- Comissió Consultiva de Carnaval
- Patronat Municipal de Castells
- Patronat Municipal d’Esports (Consell Executiu i Junta General)

ESPORTS

CONSELLERIA D'ESPORTS
S’han tramitat i coordinat les activitats següents:

• AGÈNCIA DE PATROCINI I MECENATGE
Bases específiques per a la concessió de subvencions per a entitats

esportives, esportistes i esportistes discapacitats.

• OBSERVATORI DE L’ESPORT DE TARRAGONA
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• ADEQUACIÓ I MILLORES INSTAl·lACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

• COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS EN L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS

• CONVENI XARXA SANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA
Revisions medicoesportives (per a majors de 16 anys i esportistes d’elit)

• PROMOCIÓ ESPORTS AL CARRER (bàsquet, taules tennis taula, futbol,
handbol...)

• INAUGURACIÓ PAVELLÓ POLISPORTIU SANT SALVADOR

• GALA DE L’ESPORT

• TRIAL INDOOR

• CAMPANYA “ESPORTS A LA CARTA”
Esports a les escoles: tennis, tennis taula, futbol, natació, vela i rem

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

XIII Bicicletada Popular; escoles municipals d’iniciació esportiva; III
Certamen Fotogràfic, circuit esportiu, III Curs de primers auxilis, Dia
Mundial del Voluntariat, Estiu platja, Estiu polisportiu, col·laboració Fira
del Lleure, Jocs Juvenils Europeus, Nadal esportiu, col·laboració Parc
Infantil de Nadal, col·laboració Pujada al Loreto, Setmana Santa
Esportiva, Torneig municipal de Futbol Sala, Unitat de Medicina Esportiva,
2ª Caminada Popular, curset natació adults, curset natació infantils, curset
de natació nadons, Festa del Joc i de l’Esport, XI Mitja Marató Ciutat de
Tarragona i XXIV Peonada Popular.
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El treball del Departament d’ENSENYAMENT ha estat:

ESCOLARITZACIÓ

Elaboració d’informes i estudis per al seguiment i vigilància de
l’escolarització.

Preinscripció i matriculació curs 2003-2004 
Com cada any, es va editar l’actualització de la Guia de centres docents
per a la matriculació. Entre la nova informació introduïda, destaca la
inclusió de les adreces electròniques dels centres i l’actualització pel que
fa sobretot a les novetats en educació infantil en els centres que ho van
comunicar.
Aquesta guia es va remetre als alumnes que s’havien de matricular per
primer cop (alumnes de P3) i també se’n va fer difusió a biblioteques i
organismes educatius de la ciutat.

Així mateix, es va organitzar, conjuntament amb el Marc Unitari de la
Comunitat Educativa (MUCE), les VI Jornades de l’Ensenyament Públic,
que van tenir lloc el dia 6 abril a la Rambla Nova.

També es van proposar els representants municipals per a cada una de
les diferents comissions d’escolarització que estableix la Delegació
Territorial d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Van ser
proposats i nomenats com a representants funcionaris del Departament
Municipal d’Ensenyament. 

Absentisme escolar

Tipus de centre Nivell educatiu Alumnes comunicats
Públic Primària 5
Concertat Primària 0
Públic ESO 18
Concertat ESO 0
TOTALS 23

Llars d’infants El Ninot i La Taronja



ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

ENSENYAMENT

CAPÍTOL I I I

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2003 85

Durant el curs 2003-2004, el nombre de matriculacions ha estat de 99
per a la LLI El Ninot i de 33 per a la LLI La Taronja. És a dir, que se n’ha
cobert totalment l’oferta. 
Període extraordinari de preinscripció i matriculació LLI El Miracle, LLI El
Serrallo i LLI Sant Salvador 

Va tenir lloc durant el mes d’octubre de 2003. El resultat al tancament de
procés ha estat el següent:

1-2 anys (màxim 2-3 anys (màxim
per unitat:13) per unitat: 20) Total

LLI El Miracle Dues aules: 26 Una aula: 18 44
LLI El Serrallo Una aula: 13 Dues aules: 39 52
LLI St. Salvador Una aula: 13 Una aula: 17 30

AJUTS PER A MENJADOR
La Conselleria continua aportant ajuts econòmics per tal de minorar les
quotes de menjador dels alumnes dels centres d’educació infantil i
primària d’acció especial. Els centres beneficiats són els següents:
Campclar, Bonavista, El Mediterrani, El Serrallo i Saavedra. També rep
ajut el CEIP La Floresta.

ACTIVITATS EDUCATIVES
Foment del transport públic urbà a les escoles per a la realització
d’activitats escolars
Els centres docents d’ensenyaments obligatoris i també d’educació
especial han continuat gaudint d’aquest servei, el qual ha duplicat el
nombre d’usuaris durant el curs 2002-2003. 

Així mateix, s’ha incrementat considerablement el nombre d’alumnes
d’educació infantil que utilitzen autobusos de transport escolar. 

MODALITAT QUANTITAT CURS CURS % Increment
2001-2002 2002-2003

Abonaments Alumnes+prof 5.787 12.502 216,04
EMT Centres 25 31
Autobús especial Alumnes+prof 1.444 1.568 130,75
Educació infantil Centres 10 9

Contractacions 33 36
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Educar per la pau
Col·laboració en la difusió del material facilitat per Amnistia Internacional
als centres educatius tant de primària com de secundària. 

Programa “Les Escoles van al teatre”
Es realitza en conveni amb la Societat Imaginautes Serveis Culturals i
pretén el foment del gust pel teatre en els escolars mitjançant la difusió
d’obres adreçades a cada grup d’edat. La Conselleria d’Ensenyament
aporta el 50% del cost de les entrades corresponents als alumnes dels
centres docents d’acció especial, als quals, durant el curs 2002-2003, s’hi
han afegit també els centres de Sant Salvador i la Floresta. El nombre
d’alumnes beneficiats ha estat de 1.799. 

Les sessions es fan al Teatre Metropol i als diferents centres cívics i suposa
un complement del servei “Teatre a les escoles”, que també desenvolupa
la Conselleria d’Ensenyament.

Programa “L’aventura de la vida”
Conjuntament amb la Conselleria de Serveis Socials, es va promoure el
programa sobre promoció de la salut i prevenció de drogodependències
a l’escola “L’aventura de la vida”, en la seva edició del curs 2002-03,
adreçat a alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària, a la qual la Conselleria
d’Ensenyament ha aportat el 50 % del cost.

II Certamen poètic
Concurs adreçat a alumnes d’entre 7 i 11 anys. Enguany hi han participat
15 centres dels d’educació primària públics. El poemes guanyadors van
ser publicats al Butlletí Municipal del mes de juny.

Hort escolar
Aquesta activitat iniciada el primer trimestre del curs 2002-03 al CEIP El
Mediterrani ha continuat durant el segon i tercer trimestre.

Òpera a secundària
Activitats de difusió de l’òpera entre els joves, organitzades per
l’Ajuntament junt amb l’Associació de Professors de Música a Secundària
“Diapasó”. Ha comptat amb la participació de més de 100 alumnes
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procedents de l’IES Martí Franquès (Tarragona), de l’IES Jaume I (Salou), i
de l’IES Vila-seca (Vila-seca) en la realització dels cors de l‘òpera
“Regals”, obra produïda pel Gran Teatre del Liceu. Les presentacions van
tenir lloc el dia 14 de maig al Teatre Metropol. 

Interculturalitat
Col·laboració en el 10è Aniversari de SOS Racisme amb la realització
d’activitats adreçades als alumnes d’educació secundària, entre el 3 i el 7
de novembre.

ALTRES ACTIVITATS DE LA CONSELLERIA
- Col·laboració en la Pla Local de Joventut.

- Col·laboració en el 25è aniversari del CEIP Riuclar i lliurament d’una
placa commemorativa.

- Rebuda a alumnes alemanys en intercanvi organitzat pel Col·legi St.
Pau.

- Col·laboració en el concurs de dibuix organitzat per l’Agrupació
d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona.

- Col·laboració en els congressos sobre matemàtiques realitzats a la
URVT, que van tenir lloc entre el 15 i 19 de setembre.

PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT
En contracte amb la Fundació Universitat Rovira i Virgili, s’han
desenvolupat els següents programes:

Tercera fase del PEC
Segona fase d’elaboració del Mapa de recursos educatius de
Tarragona
Segona fase d’elaboració del Portal educatiu de Tarragona

En data 15 d’octubre es van presentar a la Comissió Assessora del PEC
els resultats d’aquests projectes i es van presentar les conclusions
elaborades pels grups de treball. 
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En data 3-11-03 es va fer l’acte lliurament de les acreditacions per la
seva participació al PEC als membres dels grups de treballs.

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES
S’ha participat en el IV encontre de la Xarxa Estatal de Ciutats
Educadores, que va tenir lloc a Getafe, entre els dies 13 i 15 de març de
2003, i, així mateix, s’ha assistit a l’Assemblea general de la referida
Xarxa.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Durant el curs 2002-2003 es van convocar dues sessions del Plenari del
CEM i cinc de la Comissió Permanent.

Així mateix, s’ha realitzat la contractació amb la Fundació Universitària
Ciutat de Tarragona d’un servei d’assessorament i assistència tècnica a
partir del curs 2003-2004, i també la implantació de millores en el
programa de matriculació amb la finalitat d’obtenir dades directes i
actualitzades.

SERVEIS EDUCATIUS MUNICIPALS

LLARS D’INFANTS MUNICIPALS EL NINOT I LA TARONJA
Durant el curs 2002-2003, cal destacar que l’oferta també es va cobrir
totalment i es van produir baixes durant el curs que van ser també
cobertes. D’aquests alumnes, més del 75% van utilitzar el servei de
menjador. Així mateix, el 40% d’alumnes de la LLI El Ninot i el 33% de la
LLI La Taronja van rebre ajut individual del Consell Comarcal de
Tarragonès.

Així mateix, destaca el creixent interès per la realització de pràctiques a
les llars d’infants municipals. Durant el curs 2002-2003 hi van realitzar
pràctiques: curs de treballadores familiars, IES Vidal i Barraquer, IES
Campclar i amb la URVT.

SERVEI D’ASSESSORAMENT DE PLÀSTICA A LES ESCOLES
Durant el curs 2002-2003, les 4 especialistes de l’Àrea Visual i Plàstica
de què disposa la Conselleria d’Ensenyament han assessorat i han
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continuat col·laborant amb 18 escoles (16 d’educació infantil i primària i
2 d’educació especial) .

La tasca d’assessorament pedagògic ha estat enfocada durant el curs
2002-2003 en “L’any del disseny”.

Novament, tots els centres han demanat la continuïtat d’aquest servei per
part de l’Ajuntament.  

SERVEI DE MONITORS DE TEATRE
Els 6 monitors de teatre amb què compta la Conselleria d’Ensenyament
han desenvolupat la seva tasca durant el curs 2002-2003 en un total de
17 centres (16 col·legis d’educació infantil i primària i 1 d’educació
especial).

CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ D’ADULTS PERE MARTELL
El nombre total de matrícules durant el curs 2001-2002 va ser de 936 i,
durant el curs 2002-03, va ser de 775.

Durant el curs 02-03 destaca l’entrada en funcionament de forma regular
de les noves instal·lacions a l’antic Col·legi Pax. 

CURS GRUP ALUMNES
Etapa instrumental Certificat I (Pere Martell) 17

Certificat II (S. Salvador) 13
Taller nivell I (Pere Martell) 10
Taller nivell II (Pere Martell) 15
Taller nivell III (Pere Martell) 25

TOTAL ETAPA INSTRUMENTAL 80
Etapa bàsica Secundària 9
TOTAL ETAPA BÀSICA 9
Preparació proves Accés CFGM I (Pere Martell) 29

Accés CFGM II (St Salvador) 22
Accés CFGS (Pere Martell) 38
Accés CFGS (SP i SP) 45
Accés Universitat 44
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TOTAL PREPARACIÓ PROVES 178
Llengua francesa Grup I (Pere Martell) 27
TOTAL LLENGUA FRANCESA 27
Castellà Acolliment (Pere Martell) 2

Grup I (Pere Martell) 15
Grup II (Pere Martell) 9

TOTAL LLENGUA CASTELLANA 26
Llengua anglesa Nivell I matí (Pere Martell) 22

Nivell I tarda (Pere Martell) 27
Nivell I (SP i SP) 16
Nivell II matí (Pere Martell) 29
Nivell II tarda (Pere Martell) 35
Nivell II (St Salvador) 23
Nivell III (Pere Martell) 31
Nivell IV (Pere Martell) 27
Nivell V (Pere Martell) 13
Nivell I – Ajuntament 20

TOTAL LLENGUA ANGLESA 243
Català Acolliment (SP i SP) 4

Conversa I (Pere Martell) 13
Conversa II (Pere Martell) 12
Conversa (SP i SP) 8
Nivell bàsic (Pere Martell) 18
Nivell elemental (Pere Martell) 15
Nivell intermedi (PM matí) 26
Nivell intermedi (PM tarda) 16
Nivell intermedi (SP i SP) 12
Nivell suficiència (PM matí) 13
Nivell suficiència (PM tarda) 21
Nivell suficiència (SP i SP) 9

TOTAL LLENGUA CATALANA 167
Informàtica Bàsica (Pax) 12

Aplicacions informàtiques (Pax) 14
TOTAL INFORMÀTICA 26
PTT 32
TOTAL PTT 32

TOTAL ALUMNES CURS 2002/03 775
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Pla de transició al treball
Programa de garantia social que es fa en conveni amb la Direcció
General de Formació Professional de la Generalitat i es desenvolupa dins
del Programa d’Educació Permanent d’Adults a les intal·lacions de l’IES
Pere Martell, al Complex Educatiu. Durant el curs 2002-03, els cursos
impartits han estat d’auxiliar d’electromecànica i d’auxiliar de cuina i
serveis de restauració. Respecte als objectius a assolir, el 85,7% i el
62,5% dels alumnes, respectivament, han assolit la inserció laboral en
acabar el curs, amb una previsió d’inserció educativa del 53,3% i del
18,75%, respectivament.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Matriculació del curs 2002-2003:
NIVELL ALUMNES
Educació infantil
Sensibilització I 30
Sensibilització II 30
Iniciació I 30
Iniciació II 30
Nivell elemental
Primer 30
Segon 30
Tercer 23
Quart 26
Pas de grau 8
Tallers 19
Nivell mitjà
Primer 8
Segon 4
Crèdits d'adults 61
TOTAL 329

TRÀMIT ADMINISTRATIU
-Gestió i tramitació dels expedients derivats de les actuacions indicades
més amunt (adopció dels acords, pagaments, etc.).
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-Gestió i tramitació de les sol·licituds de subvenció i justificacions
corresponents als serveis educatius amb les següents administracions:

Generalitat de Catalunya: 
- Amb el Departament d’Ensenyament:
Sosteniment de l’Escola Municipal de Música.
Sosteniment llars d’infants El Ninot i La Taronja
- Amb del Departament de Benestar i Família:
Formació permanent d’adults (justificació dins del Conveni marc)

Diputació de Tarragona:
Foment llenguatge teatral

Consell Comarcal:
Plàstica a les escoles
Escola Municipal de Música
Formació permanent d’adults
Llars d’infants El Ninot i La Taronja (ajuts individuals alumnes)

-Gestió i tramitació de convenis: 
· Conveni amb la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de
l’Escola Municipal de Música, 2003-2007
· Curs d’instrument de Setmana Santa, amb la Fundació Camerata XXI
· Reconeixement de crèdits de lliure elecció als alumnes de la URV per
activitats organitzades per l’Ajuntament.
· Projecte de protocol de conveni per a la creació de l’Institut de
Recerca sobre Evolució Humana i Comportament Humà

- Gestió i tramitació de l’ús de les instal·lacions dels centres docents
públics: Durant l’any 2003, s’han tramitat 20 autoritzacions efectuades
per entitats i associacions.

- Gestió del pressupost i control de les despeses i pagaments a justificar.

NOVES LLARS D’INFANTS
Han entrat en funcionament a partir del mes de novembre de 2003 les LLI
municipals El Miracle, El Serrallo i St. Salvador, i, al mes de desembre,
s’han iniciat les obres de la LLI de St. Pere i St. Pau.
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Administrativament ha suposat:

- Seguiment dels projectes tècnics per adaptar-los a la legislació en
matèria d’edificis. En aquest sentit, també es va contractar puntualment
l’assessorament d’un expert en el tema.
- Proposta i seguiment en la dotació d’equipament de mobles i
material educatiu i de serveis
- Confecció dels plecs de condicions tècniques per a la gestió del servei
i participació en el procés de selecció. 
- Tramitació d’expedients per a l’atorgament de subvencions davant de
la Generalitat per a la construcció de les noves llars
- Inici d’expedients per a l’establiment de conveni amb la Generalitat
de Catalunya per a la creació de noves places escolars
- Tramitació d’expedients autorització prèvia a la desafectació davant
la Delegació Territorial d’Ensenyament, atès que aquestes noves llars es
trobem en terreny o annexes a edificis escolars.
- Peticions de subvenció davant el Ministeri d’Afers Socials.

OBRES I MANTENIMENT
Seguiment i tramitació de totes les incidències sobre manteniment dels
centres educatius. S’han remès un total de 268 peticions a Arquitectura i
265 a Enginyeria Industrial.

NETEJA
Elaboració d’un nou plec de condicions tècniques que inclou tots els
edificis escolars i per tal d’incorporar-lo al servei a contractar per a tot
l’Ajuntament.

D’altra banda, s’ha contractat un servei de manteniment i poda de la
important jardineria dels centres educatius. 
També s’ha col·laborat en un pla d’ocupació impulsat pel Servei
Municipal d’Ocupació, consistent en la realització de tasques de neteja i
manteniment de patis i jardins dels centres educatius.

Així mateix, s’ha ampliat el Plec de condicions amb l’empresa de
manteniment d’edificis perquè pugui fer les actuacions de prevenció sobre
la legionel·losi.
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L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS de Tarragona té delegades,
segons els seus Estatuts, les competències municipals en serveis socials i
d’altres que, essent de l’àrea sanitària, hi tenen relació. 

L’any 2003, s’han realitzat les següents actuacions:

ÒRGANS DE GOVERN
S’ha fet un total de 10 comissions executives i 11 consells d’administració.

ACTIVITATS I FUNCIONAMENT DELS SERVEIS

SERVEIS GENERALS D’ADMINISTRACIÓ, COMPTABILITAT I PERSONAL
Durant l’any 2003 s’ha tramitat un total de 206 expedients. S’han
registrat 1.222 documents d’entrada i 3.120 de sortida.

Per a la gestió del pressupost total de 3.995.842,62 euros de l’Institut
Municipal de Serveis Socials de Tarragona, en data 31/12/2003 s’han
efectuat aproximadament 5.300 operacions comptables.

SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
El Sistema Català de Serveis Socials definit en la Llei de Serveis Socials de
Catalunya estructura la seva xarxa i el seu funcionament en dos nivells
d'atenció:

• Els Serveis Socials d'Atenció Primària de responsabilitat local. 
• Els Serveis Socials d'Atenció Especialitzada d'àmbit autonòmic. 

Els Serveis Socials d'Atenció Primària són de competència municipal o
comarcal i constitueixen el punt d'accés més immediat dels ciutadans a tot
el Sistema.

Es el primer nivell d'atenció i el més proper al ciutadà. Tenen un caràcter
global i integrador i, per tant, és imprescindible una bona coordinació
d'actuacions amb la xarxa de salut i d'ensenyament.

L’Equip de Coordinació d’Atenció Primària es troba ubicat a la seu de
l’Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tarragona i està
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compost per una treballadora social a jornada sencera, un educador
social a mitja jornada i una auxiliar administrativa.

Unitats Bàsiques d’Atenció Social Primària (UBASP)

UBASP PART ALTA
Treball individual/familiar Nombre
Treball individual del t. social. Total entrevistes 2.432
Treball individual de l’e. social. Total entrevistes 1.113
Entrevistes conjuntes del t. s. i l’e. s. 166
Expedients nous oberts durant l’any 2003 437
Expedients treballats durant l’any 2003 801
Visites a domicili del t. s. 204
Visites a domicili de l’e. s. 61
Visites a domicili conjuntes t. s. i e. s. 22
Nombre de participants en projectes grupals:
Centre Obert d’Infants 45
Aula d’Estudi:        30
Joves i Ciutat 43

UBASP PART BAIXA
Treball individual/familiar Nombre
Treball individual del t. social. Total entrevistes 1.085
Treball individual de l’e. social. Total entrevistes
Entrevistes conjuntes del t. s. i l’e. s. 26
Expedients nous oberts durant l’any 2003 272
Expedients treballats durant l’any 2003 463
Visites a domicili del t. s. 117
Visites a domicili de l’e. s.
Visites a domicili conjuntes t. s. i e. s. 6
Nombre de participants en projectes grupals:
Centre Obert d’Infants 43
Aula d’Estudi 15
Projecte Club de Futbol Barri del Port 17
Centre Mediació Social (Creu Roja) 15
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UBASP TORREFORTA
Treball individual/familiar Nombre
Treball individual del t. social. Total entrevistes 1.059
Treball individual de l’e. social. Total entrevistes 130
Entrevistes conjuntes del t. s. i l’e. s. 170
Expedients nous oberts durant l’any 2003 132
Expedients treballats durant l’any 2003 382
Visites a domicili del t. s. 65
Visites a domicili de l’e. s. 7
Visites a domicili conjuntes t. s. i e. s. 8
Nombre de participants en projectes grupals:
Centre Obert d’Infants 50
Aula d’Estudi Primària 22
Aula d’Estudi Secundària 28
Projecte “Punt de Trobada” 15
Projecte “Aula Verda” 18
Projecte “El Calaix de Sastre” 40

UBASP SANT SALVADOR
Treball individual/familiar Nombre
Treball individual del t. social. Total entrevistes 780
Treball individual de l’e. social. Total entrevistes 121
Entrevistes conjuntes del t. s. i l’e. s. 148
Expedients nous oberts durant l’any 2003 112
Expedients treballats durant l’any 2003 210
Visites a domicili del t. s. 23
Visites a domicili de l’e. s. 0
Visites a domicili conjuntes t. s. i e. s. 18
Nombre de participants en projectes grupals:
Centre Obert d’Infants 62
Aula d’Estudi (Centre Obert Infància) 15
Aula d’Estudi (Projecte Jove) 8
Perruqueria (Projecte Jove) 36
Ping-Pong (Projecte Jove) 16
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UBASP SANT PERE i SANT PAU
Treball individual/familiar Nombre
Treball individual del t. social. Total entrevistes 1.358
Treball individual de l’e. social. Total entrevistes 514
Entrevistes conjuntes del t. s. i l’e. s. 189
Expedients nous oberts durant l’any 2003 166
Expedients treballats durant l’any 2003 377
Visites a domicili del t. s. 69
Visites a domicili de l’e. s. 11
Visites a domicili conjuntes t. s. i e. s. 9
Nombre de participants en projectes grupals:
Centre Obert d’Infants 81
Aula d’Estudi 30

UBASP BONAVISTA
Treball individual/familiar Nombre
Treball individual del t. social. Total entrevistes 674
Treball individual de l’e. social. Total entrevistes 690
Entrevistes conjuntes del t. s. i l’e. s. 147
Expedients nous oberts durant l’any 2003 164
Expedients treballats durant l’any 2003 765
Visites a domicili del t. s. 61
Visites a domicili de l’e. s. 24
Visites a domicili conjuntes t. s. i e. s. 16
Nombre de participants en projectes grupals:
Centre Obert d’Infants 60
“Mou-te i aprèn jugant amb el teu cos” 56
Joves Bonavista: Teatre 10
Joves Bonavista: Formació 15
Expressa’t      60

UBASP CAMP CLAR
Treball individual/familiar Nombre
Treball individual del t. social. Total entrevistes 623
Treball individual de l’e. social. Total entrevistes 205
Entrevistes conjuntes del t. s. i l’e. s. 319
Expedients nous oberts durant l’any 2003 116
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Expedients treballats durant l’any 2003 283
Visites a domicili del t. s. 17
Visites a domicili de l’e. s. 7
Visites a domicili conjuntes t. s. i e. s. 9
Nombre de participants en projectes grupals:
Centre Obert d’Infants 54
Joves 32

En l’àmbit de la gent gran: Servei d’Ajut a Domicili
UBASP SERVEIS
PART ALTA 56
BONAVISTA 13
CAMPCLAR 10
SANT PERE I SANT PAU 32
SANT SALVADOR 10
PART BAIXA 42
TORREFORTA I BARRIS 38
LA CANONJA 3
SIAD 1

TOTAL 205

D’aquest 205 expedients, 67 serveis han estat donats de baixa, i resta
d'alta un total de 138 serveis. El motiu majoritari de les baixes és per
ingrés en centre residencial i per defunció dels beneficiaris.
El Servei de Teleassistència ha tingut 91 serveis.

El Servei de Menjar a Domicili ha tingut 35 usuaris diaris.

A continuació es presenten algunes dades de sol·licitud tramitades al Dep.
de Benestar i Família que no afecten només la gent gran, sinó també als
disminuïts, famílies, etc.

TIPUS D’AJUT , PRESTACIÓ O SERVEI NOMBRE DE SOL·LICITUDS
Suport a persones amb dependències 575
Ajuts complementaris a la pensió de viduïtat 27
Ajuts personalitzats per l’allotjament 24
Ajuts de lloguer per a determinats col·lectius 10
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Ajuts d’urgència social 10
Suport amb família amb persona gran discapacitada 27
Programa “Viure en Família” 64
Centre de dia gent gran 25
Centre residencial gent gran 132
Habitatges tutelats gent gran 4
Estades temporals en centre de dia 1
Estades temporals en centre residencial 15
Pensions no contributives 19
PUA 12
Reconeixements de disminució 43
Revisió grau disminució 13
Habitatge de promoció pública 22

En l’àmbit de la infància i adolescència 
Respecte a la infància i adolescència, el nostre objectiu és garantir el seu
benestar dins el seu context familiar, social i comunitari. En aquest sentit,
des d'un treball de coordinació, fonamentalment amb les escoles i
instituts, es desenvolupen programes d'atenció i suport a aquelles
situacions personals o familiars que defineixen una situació de risc
mitjançant seguiments individualitzats, plans de millora en el medi, el
programa d'absentisme, derivació als programes de garantia social,
mòduls formatius, etc.

Com a complement a aquesta tasca d'intervenció en l’àmbit individual i
familiar, les unitats bàsiques d'atenció social primària tenen adscrits un
seguit de projectes grupals que es desenvolupen al llarg de l'any, com
són:

• Als centres oberts d'infància i adolescència s’hi ha atès un total
aproximat de 395 nens/nenes.

• A les aules d'estudi s’hi ha atès un total aproximat de 148 nois/noies.

• Els projectes de joves han atès un total aproximat de 242 nois/noies.

• Els projectes pels més petits han atès un total de 116 nens/nenes.
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• Dintre dels projectes d’àmbit comunitari cal destacar el projecte
“Coordinació Absentisme”, amb 15 places.

Casal d’estiu per a nens i joves, amb una oferta per a 460 nois i noies i
40 joves.

En l’àmbit familiar
En el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció
(PIRMI) s’ha tramitat un total de 47 nous expedients.

Ajudes d'urgència: s’ha aprovat un total de 95 ajuts individualitzats.

Ajuts de suport a l'escolarització: s’ha aprovat un total de 55 ajuts
individualitzats.

Programa d’Atenció i Suport a la Família (PAISF): s’ha atès un total de
137 famílies.

S’ha realitzat un total de 507 entrevistes, 80 de consulta i 427 de
seguiment i/o tractament.

Els motius de consulta han estat els següents:

MOTIU DE CONSULTA NÚM.
Problemàtica en relació amb els fills petits 28
Problemàtica en relació amb els fills adolescents 23
Demanda d’assessorament en relació a pautes educatives 14
Conflictes de parella en relació amb el seu rol parental 10
Demanda de suport emocional 9
Problemàtica en relació amb els fills joves 4
Manca de motivació en l’aprenentatge escolar 9
Problemàtiques en el procés migratori 3
Assessorament en el dol infantil 3
Assessorament en problemàtiques derivades de tr. psiquiàtrics. 2
Problemàtica en relació amb els fills amb disminució 3
Ansietat infantil 5

En l'àmbit de la immigració
Per últim, cal destacar la participació activa dels serveis socials en el PLA
COMARCAL D'INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS A LA COMARCA DEL
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TARRAGONÈS, fruit d'un conveni de col·laboració de l'Ajuntament de
Tarragona, el Departament de Benestar Social de la Generalitat i el
Consell Comarcal del Tarragonès.

Durant l’any 2003 s’han atès en aquest servei un total de 762 persones.

CENTRES CÍVICS

CENTRE CÍVIC MUNICIPAL DE TORREFORTA
TOTAL USUARIS ANY 2003
TIPUS D’ACTIVITAT USUARIS
PETICIONS PUNTUALS 13.380
PET. PERMANENTS 34.793
PROJ. COORD. I COL·LAB. 4.208
PROJECTES PROPIS 9.085
TOTAL USUARIS ANY 61.466

CENTRE CÍVIC MUNICIPAL DE SANT PERE I SANT PAU
TOTAL USUARIS ANY 2003
TIPUS D’ACTIVITAT USUARIS
PETICIONS PUNTUALS 15.867
PET. PERMANENTS 26.719
PROJ. COORD. I COL·LAB. 1.620
PROJECTES PROPIS 7.291
TOTAL USUARIS ANY 51.497

CENTRE CÍVIC MUNICIPAL DE SANT SALVADOR
TOTAL USUARIS ANY 2003
TIPUS D’ACTIVITAT USUARIS
PETICIONS PUNTUALS 6.643
PET. PERMANENTS 46.320
PROJ. COORD. I COL·LAB. 1.190
PROJECTES PROPIS 11.787
TOTAL USUARIS ANY 65.940
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CENTRE CÍVIC MUNICIPAL DE BONAVISTA
TOTAL USUARIS ANY 2003
TIPUS D’ACTIVITAT USUARIS
PETICIONS PUNTUALS 8.044
PET. PERMANENTS 20.415
PROJ. COORD. I COl·lAB. 7.848
PROJECTES PROPIS 6.938
TOTAL USUARIS ANY 43.245

SERVEI MUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES
ÀREA ASSISTENCIAL DEL SERVEI MUNICIPAL DE
DROGODEPENDENCIES.

PROGRAMES ASSISTENCIALS BÀSICS
Per causa de la problemàtica sorgida amb l’edifici del CAP Tarragonès,
on es troba ubicat el Centre d’Atenció i Seguiment de
Drogodependències, no es pot omplir aquest apartat fins que no se’ns
retornin els arxius un cop s’hagin desinfectat.

ÀREA PREVENCIÓ-INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL SERVEI
MUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES
Durant l’any 2003 s’han consolidat els programes preventius endegats,
com el Servei d’Atenció i Orientació Telefònica, el Programa
Psicoeducatiu del Cànnabis, el Programa de Formació a Educadors
d’Adolescents amb Especials Dificultats, així com totes les intervencions
formatives dirigides a professionals diversos en matèria de prevenció de
riscos.

Respecte a l’àmbit escolar en educació primària, amb el programa
“l’Aventura de la Vida”, acabarà l’any 2004 el primer cicle d’escolars
que des de 3r de primària han estat treballant durant 4 anys consecutius
els objectius de promoció de la salut i  prevenció de les
drogodependències al CEIP de Camp Clar. 

Per al curs escolar 2003-2004, al voltant de 1.000 nens continuaran amb
el programa, del qual ja se n’han beneficiat uns 4.000 des del seu inici
l’any 2000.
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Dins l’àmbit comunitari, s’han ampliat considerablement les intervencions
preventives en espais d’oci nocturn. S’ha iniciat una tasca important de
coordinació de tots els agents implicats en aquest sector empresarial, que se-
gurament donarà fruits importants en matèria de prevenció de riscos asso-
ciats a l’ús de drogues quan els joves del nostre municipi gestionin el seu
lleure, a l’hora que contribuirà a aconseguir una nit més segura per a tots. 

Per altra banda, seguim apostant per l’educació en la gestió saludable del
lleure en els adolescents entre 14-18 anys, continuant amb els programes
d’oci alternatiu que es van endegar amb el finançament del Ministeri de
l’Interior l’any 2001. En aquest sentit, l’any 2002 es va realitzar el
programa “EXIT! Una sortida per als dissabtes”, que va permetre un
treball de proximitat i continuïtat amb els adolescents dels diferents barris
de la ciutat i va aconseguir una millor coordinació amb altres
professionals que també treballen amb joves i una major implicació
comunitària.

Respecte al telèfon d’informació i orientació sobre drogues, cal dir que
durant aquest any el nombre de trucades s’ha vist incrementat en un 51,8
% respecte al nombre de trucades de l’any 2002 (any 2002 = 164, any
2003 = 249 trucades). Lògicament això ha fet que el nombre d’entrevistes
també hagi sofert un increment del 62 % (any 2002 = 49, any 2003 = 79
entrevistes).

El Programa psicoeducatiu del cànnabis també ha vist incrementat el
nombre d’usuaris encara més: el nombre de persones ateses l’any 2003
ha augmentat un 128,57 % (any 2002 = 14, any 2003 = 32 persones).

ÀMBIT ESCOLAR

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
RESUM
• Total d’escoles que estan fent l’Aventura de la Vida..........................11
• Total d’alumnes que estan fent l’Aventura de la Vida ...................1.020
(entre 3r i 6è de primària, 8-12 anys)
• Total de tutors que estan fent l’Aventura de la Vida ..........................54
• Total de pares que han rebut formació ..........................................111
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RESUM
• Total d’alumnes que han rebut formació ..........................................59
• Total de professors que han rebut formació .....................................53

ÀMBIT COMUNITÀRI

PROGRAMA D’INFORMACIÓ TELEFÒNICA SOBRE DROGUES I
D’ATENCIÓ PERMANENT
Nombre de trucades rebudes ..........................................................249
Nombre d’entrevistes realitzades .......................................................79

Total de persones ateses ..............................................................154

PROGRAMA D’OCI ALTERNATIU: “EXIT!. Una sortida per als dissabtes”
• Recursos humans
Nre. monitors...................................................................................20
Nre. tècnics de l’IMSST .....................................................................11
Nre. voluntaris ...................................................................................3
Nre. coordinadores ............................................................................1

• Hores d’activitat
Nre. d’hores de tallers ......................................................................60
Nre. hores de preparació ...............................................................175

• Material publicitari editat
Nre. cartells ...................................................................................100
Nre. tríptics...............................................................................10.000
Nre. postalfree ............................................................................1.000
Nre. flyers .....................................................................................500

TALLER DE BEGUDES SALUDABLES AL PARC INFANTIL DE NADAL
- Total de nens assistents i participants en el taller:  1.628 nens

PROGRAMA PSICOEDUCATIU SOBRE L’ÚS DEL CÀNNABIS
Total d’entrades en programa............................................................28
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Total d’usuaris que provenen de l’any 2002 ........................................ 4
Total que finalitzen ...........................................................................20
Total que abandonen ......................................................................... 1
Total que aconsegueixen la retirada de la sanció ................................20
Total que continuen en programa.......................................................11

PROGRAMA PREVENTIU EN ESPAIS D’OCI NOCTURN: @ssegura’t.nit 
- 2 Reunions amb un estudiant d’educació social per la realització de la
campanya preventiva del consum d’alcohol entre els joves.

- Reunió amb el president de l’Associació de Propietaris del Port Esportiu
per iniciar el programa @ssegura’t.nit.

- Explicació del programa @ssegura’t.nit als alumnes d’educació social i
als de pedagogia per implicar-los en l’elaboració i captació de
voluntariat.

- Assistència a la presentació en roda de premsa del document de
consens “Per una nit més segura”, que va tenir lloc a la Direcció General
de Drogodependències i Sida.

- Roda de premsa sobre la campanya preventiva del consum d’alcohol en
joves a través d’un cartell publicitari amb el suport de 9 autobusos de
l’EMT.

- Reunió amb la consellera de Serveis Socials i dos representants de
l’Associació de Propietaris dels locals del Port Esportiu per tal de posar en
marxa el programa @ssegura’t.nit. 

- Reunió a l’Ajuntament de Tarragona amb 18 empresaris de l’oci
nocturn, 2 tècnics del Departament de Joventut del nostre Ajuntament i un
tècnic de la Direcció General de Drogodependències i Sida de la
Genera l i ta t  de  Cata lunya per tal de començar el programa
@ssegura’t.nit.   

CA
PÍ

TO
L 

II
I



AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2003106

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

INST ITUT MUNICIPAL DE SERVEIS  SOCIALS

CAPÍTOL I I I

ÀMBIT D’ASSESSORAMENT I FORMACIÓ A PROFESSIONALS DIVERSOS

RESUM

Total de professionals assessorats.......................................................35
Total de professionals formats específicament (educadors) .................116

Total global.................................................................................151

ÀMBIT EDUCATIU 
Durant l ’any 2003 s’han reali tzat 11 sessions d’informació i
assessorament a estudiants, 10 de les quals van ser per a alumnes de
batxillerat dels IES:

-Camp Clar
-Martí Franquès
-L’Estonnac-L’Ensenyança
-Santa Teresa de Jesús
-Rovira i Virgili

I una altra per a alumnes de l’Escola d’Infermeria de la URV.
Total................................................................................16 alumnes

- Intervenció preventiva (taller de 2 hores) als adolescents de 14-16 anys
de la Casa d’Acollida La Mercè sobre el consum de drogues (22
assistents).

- Intervenció preventiva als preadolescents de 10-12 anys de la Casa
d’Acollida La Mercè sobre les drogodependències, amb la projecció del
vídeo “La historia de Pascal” (12 assistents).

- 2 Tallers preventius, un sobre el càlcul d’unitats de beguda estàndard
(UBE), per treballar el consum d’alcohol, i un altre per treballar la
prevenció de riscos en l’ús del cànnabis, per als alumnes de l’Escola Taller
Pont del Diable (21 assistents). 

INTERVENCIONS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ 
- Tarragona Ràdio: setembre 2003, presentació del programa “L’Aventura
de la Vida”, que es desenvolupa en 11 escoles del municipi.
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- Tarragona Ràdio: durant els mesos de març a maig es van fer 11
intervencions en directe per difondre el programa d’oci alternatiu: “EXIT!.
Una sortida per als dissabtes”.

- Cadena COPE de Reus: novembre-03, participació en un programa de
salut sobre prevenció de drogues en els adolescents.

FORMACIÓ
• Conferència “Conductes de risc en els nostres adolescents” a càrrec de
Gonzalo Robles, delegat del Govern del Pla nacional sobre drogues.
• Assistència a una sessió de formació per als alumnes de l’Escola
d’Hostaleria de Barcelona sobre el programa de dispensació responsable
de begudes alcohòliques.
• Assistència a la representació de l’obra teatral “I tu què prens?”, per a
alumnes de 3r i 4t d’ESO a càrrec del grup teatral Trans-EDUCA.
• Novembre-2003: Curs sobre entrevistes motivacionals, impartit pel Dr.
Toni Gual, de l’Hospital Clínic de Barcelona.
• Desembre-2003. 1r curs màster de drogodependències, realitzat per la
UB.

ACTIVITATS DOCENTS 
Juliol-2003. Tarragona. Participació en la taula rodona “Els joves i les pers-
pectives actuals entorn a les drogues”, organitzada pels tècnics de Joventut
de l’Ajuntament dintre de les activitats de l’Estiu Jove 2003 (45 assistents).

Novembre-2003. Xerrada al Col·legi de Metges de Tarragona “L’ús de dro-
gues a l’adolescència. Pautes per millorar l’abordatge familiar” (11 assistents).

Desembre-2003. Realització d’un taller per a la prevenció de riscos en el
consum de cànnabis i alcohol, adreçat a nois/es de 14 a 18 anys,
organitzat per la Regidoria de Sanitat i els professionals del Consultori
Mèdic de Llorenç del Penedès.

SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ AL DISMINUÏT

SERVEI DE MONITORS PER A LA INTEGRACIÓ D’ACTIVITATS ESCOLARS I
DE LLEURE
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MES SERVEIS
GENER..............................................................................................3
FEBRER..............................................................................................6
MARÇ .............................................................................................11
ABRIL ..............................................................................................11
MAIG..............................................................................................19
JUNY ................................................................................................7
JULIOL................................................................................................-
AGOST ..............................................................................................-
SETEMBRE ..........................................................................................-
OCTUBRE ........................................................................................12
NOVEMBRE.....................................................................................15
DESEMBRE ........................................................................................1

CAMP DE TREBALL FESTA PER A TOTHOM

VOLUNTARIS PARTICIPANTS.............................................................38
PARTICIPANTS AMB MOBILITAT REDUÏDA..........................................20
ACTIVITATS REALITZADES.................................................................19
ACTES DEL PROGRAMA DE FESTES ASSISTITS ..................................14

FORMACIÓ. BEQUES FUNDACIÓ RAFEL DE PANASACHS

CARTES ENVIADES ........................................................................380
SOL·LICITUD DE BEQUES .................................................................39
CONCESSIÓ DE BEQUES.................................................................38
PROJECTES D’ENTITATS......................................................................2
ORDRES DE PAGAMENT TRAMITADES..............................................42
REUNIONS AMB L’ENS ADMINISTRADOR .......................................2O
ASSESSORAMENT I GESTIÓ A BECATS ............................................42
DINERS CONCEDITS...............................................................27000 €

TRANSPORT ADAPTAT
RUTES ESTABLERTES...........................................................................4
USUARIS TRANSPORTATS ................................................................60
CENTRES DESTINATARIS DEL SERVEI...................................................5
REUNIONS EMPRESA ADJUDICATÀRIA ..............................................5
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ALTRES REUNIONS AMB CENTRES

Guàrdia Urbana, Departament de Contractació, etc. ..........................13

INSERCIÓ LABORAL
REUNIONS XARXA D’ENTITATS ........................................................45

SELECCIÓ D’USUARIS PER
DIFERENTS LLOCS DE TREBALL:

PLANS D’OCUPACIÓ
USUARIS PRESENTATS..................................................................... 15
REUNIONS DE SELECCIÓ...................................................................7

FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA
USUARIS PRESENTATS......................................................................15
REUNIONS DE SELECCIÓ...................................................................3

OFERTES D’EMPRESES ORDINÀRIES
USUARIS PRESENTATS .....................................................................15
REUNIONS DE SELECCIÓ...................................................................6

CONSELL MUNICIPAL DELS DISMINUÏTS

ANY EUROPEU DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS

ACTIVITATS:

CAMPIONAT TERRITORIAL DE PETANCA
PARTICIPANTS   250 ESPORTISTES

JORNADES ESPORTIVES A LA RAMBLA NOVA
PARTICIPANTS 150 ESPORTISTES

OBRES DE TEATRE REALITZADES PER
ENTITATS DEL CONSELL
PERSONES QUE HI VAN ASSISTIR ...................................................300
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CAMPANYA PARAIGÜES
ORGANITZAT PEL SERVEI

ESCOLES PARTICIPANTS...................................................................26
ALUMNES QUE HAN REALITZAT L’ACTIVITAT DE PSICOMOTRICITAT
ALUMNES ..................................................................................1.175

ALUMNES QUE HAN REALITZAT L’ACTIVITAT DE CONTES EN PETIT FORMAT 
ALUMNES ....................................................................................800
(ACTIVITAT INICIADA . Continua durant l’any 2004)

EQUIP D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA
Descripció de la procedència dels casos arribats en el període comprès de
gener al 30 de novembre de 2003:

Han arribat i hem obert un total de 62 casos, provinents de diferents llocs:

• EBASP .................................................................................34 casos
• SAIA ...................................................................................10 casos
• Altres procedències, també derivades per la SAIA ..................18 casos
- Equip tècnic del centre d’acollida .............................................4
- Hospital Joan XXIII ..................................................................2
- DGAIA...................................................................................2
- SAIA de Lleida........................................................................1
- EAIA Baix Camp.....................................................................3
- EAIA de Reus..........................................................................5
- EAIA Baix Penedès..................................................................1

Distribució per barris dels expedients oberts a l’EAIA:
Dels expedients oberts durant el període comprès entre l’1 de gener i el
30 de novembre de 2003:

• Bonavista 9 casos 14,51 %
• Campclar 3 casos 4,83 %
• la Canonja 9 casos 14,51 %
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• Part Alta 13 casos 20,96 %
• Part Baixa 14 casos 22,58 %
• Sant Pere i Sant Pau 8 casos 12,90 %
• Torreforta 6 casos 9,67 %

Del total d’expedients oberts a l’EAIA a 30 de novembre de 2003:

Des de l’inici de l’EAIA municipal s’ha obert un total de 1.186 expedients,
dels quals 844 estan tancats. La resta, 342 expedients, resten distribuïts
per zones de la següent manera: 

• Bonavista 34 casos 9,94 %
• Campclar 54 casos 15,78 %
• la Canonja 15 casos 4,38 %
• Part Alta 63 casos 18,42 %
• Part Baixa 57 casos 16,66 %
• Sant Pere i Sant Pau 23 casos 6,72 %
• Sant Salvador 20 casos 5,84 %
• Torreforta 76 casos 22,22 %

Nombre d’infants i adolescents en què s’està intervenint, a 30 de
novembre de 2003:
• Pendent d’estudi ............................................................................10
• Estudi .............................................................................................1
• Contenció en el medi ...................................................................108
• Seguiment directe ........................................................................216
¸ Atenció en la pròpia família (tutela en el medi) ................................34
¸ Acolliment simple en família extensa................................................81 
(6 són ac. judicials)
¸ Acolliment simple en família aliena..................................................17
¸ Acolliment familiar preadoptiu ........................................................17
¸ Acolliment simple centre d’acollida..................................................14
¸ Acolliment simple en centre residencial ............................................52
• Castelló ..........................................................................................1
• Coll de l’Alba..................................................................................3
• Egueiro...........................................................................................1
• el Pedrenyal ....................................................................................2
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• Folch i Camarasa ............................................................................7
• Fugits .............................................................................................1
• Garraf............................................................................................1
• Immaculada....................................................................................5
• la Serra ..........................................................................................1
• Muntanyeta.....................................................................................1
• Pastoreta ......................................................................................10
• Sac-Xiroi ........................................................................................1
• Sant Josep ....................................................................................15
• Solaz..............................................................................................1
• Vic .................................................................................................2

Expedients tancats entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2003:
• Per majoria d’edat.........................................................................14
• Per trasllat a altres municipis ..........................................................18
• Per adopció ....................................................................................4
• Per normalització de la situació familiar..........................................11
• Per ser desconeguts .........................................................................1
• Total .............................................................................................48

Nombre de síntesis avaluatives elaborades entre l’1 de gener i el 30 de
novembre de 2003, especificant el tipus de mesura administrativa:

L’EAIA municipal de Tarragona ha elaborat sis síntesis avaluatives, amb la
proposta de mesures següents:

• Acolliments familiars........................................................................4
• Preadoptiu ......................................................................................2

S’ha demanat tutela administrativa dels sis nens.

PROJECTE GENT GRAN 
Al municipi de Tarragona hi ha barris en els quals no hi havia llar
municipal, per la qual cosa, enfront d’aquesta situació, aquest any s’ha
dut a terme l’obertura de les llars municipals del barri del Pilar-Eixample,
Sant Pere i Sant Pau i zona sud-est / Pere Martell.
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La Llar Municipal del Pilar/Eixample ha resolt la demanda dels jubilats
del barri, ja que les llars de jubilats dels altres barris queden allunyades.
S’ha obert al gener de 2003 i al llarg de l’any ha experimentat una
òptima afluència d’usuaris. També s’hi fan activitats: gimnàstica de
manteniment / punt de creu / labors / teatre / manualitats. Al llarg de
l’any s’ha aconseguit cohesionar aquests grups.

La Llar Municipal de Sant Pere i Sant Pau, la qual s’ha obert al mes de
maig, ha estat ben acollida pels jubilats, jubilades i pensionistes del barri,
els quals n’estan fent un ús considerable. La seva assistència permet
d’assolir les necessitats tantes vegades expressades.

Tanmateix, és l’espai adequat que permet fer diverses activitats adreçades
a la gent gran del barri, ja que les seves instal·lacions podrien posar-se a
punt per qualsevol demanda que els jubilats i jubilades manifestessin que
volen fer.

La Llar Municipal de la Zona Centre-Sud, situada al carrer Pere Martell,
cobreix una zona de la ciutat de nova construcció amb una població
emergent de gent jubilada amb un percentatge considerable.
S’ha obert al mes d’octubre i té una assistència considerable.  

ACTIVITATS DE GENT GRAN QUE ES PORTEN A TERME DES DEL GENER
A MAIG I DES DE L’OCTUBRE A DESEMBRE

TALLERS QUE ES PORTEN A TERME AMB VOLUNTARIS
- Tallar i cosir a les llars municipals:
• la Floresta, Torreforta, Bonavista, Riuclar-Icomar i el Pilar

- Teatre a la Llar Municipal de Torreforta.

ACTIVITATS QUE ES PORTEN A TERME DE FORMA PUNTUAL
- Dietètica: 40 participants 
- Comparsa de carnaval: 34 participants
- Festa Patronal de Sant Josep a la Llar Municipal del Pilar
- Concurs de disfresses a la Llar Municipal de Torreforta
- Visita cultural al Museu de la Ceràmica de l’Ametlla de Mar, Planes del
Rei i Museu de la Mel del Perelló
- Xerrades "Salut i qualitat de vida": 4 sessions 
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PARTICIPANTS A LES ACTIVITATS ESTABLERTS DURANT L’ANY: 
-gimnàstica de manteniment 227 PARTICIPANTS
-manualitats 51 “  “
-natació/ aigua-gim 178 “  “
-teatre 37 “  “
-punt de creu 27 “  “
-taller de francès 14 “  “
-cant coral 22 “  “
TOTAL 556 PARTICIPANTS

Activitats de curta durada:
-taller de targeteria de Nadal 94 PARTICIPANTS
-cuina mediterrània 116 “  “
-taller de cuina de primavera 16 “  “
-taller de canapès 60 “  “
-centres de Nadal 155 “  “
-taller de targeteria flors seques 56 “  “
-emmarcació 26 “  “
-taller de maquillatge 34 “  “
-restauració de pessebres 15 “  “
TOTAL 512 PARTICIPANTS 

Activitats que es porten a terme de forma puntual.
-dietètica 40 PARTICIPANTS
-comparsa de carnaval 34 “  “
TOTAL 74 PARTICIPANTS

Tallers que es porten a terme amb voluntaris
-col·legis 40 PARTICIPANTS
-tallar i cosir 46 “  “
-teatre 10 “  “
-suport escolar 1 “  “
-suport biblioteca 1 “  “
-acompanyament a gent gran 1 “  “
TOTAL 99 PARTICIPANTS

TOTAL 1.241 PARTICIPANTS
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MEMÒRIA EQUIP MUNICIPAL DE SALUT ESCOLAR

Exàmens de salut:
Alumnes matriculats a P-4: 
12 Escoles subvencionades 466 alumnes 
18 Escoles públiques 651 alumnes

Alumnes revisats:
Escoles subvencionades: 448 alumnes
Escoles publiques: 583 alumnes
Total: 1031 alumnes revisats
Cobertura total dels exàmens de salut escolar: 92,30 %

Resultats de prevalença de patologia a P-4:
• Prevalença de càries 10,57 %
• Alteracions dentofacials 13,03 %
• Pediculosi 3 %
• Agudesa visual 11,15 %
• Fimosi 13,05 %
• Adherències balanoprepucials 11,76 %
• Criptorquídia 0,91 %
• Testes lliscants 2,38 %
• Obesitat 0,78 %
• Vigilar el pes 3,15 %
• Baix pes 1,77 %

Cobertura vacunal a P-4 i 1r:
• P-4
Nens/es ben vacunats/ades 78,42 %
Nens/es mal vacunats/ades 8,05 %
No informen 13,51 %

• 1r
Nens/es ben vacunats/ades 68,96 %
Nens/es mal vacunats/ades 11,49 %
No informen 19,54 %
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Cobertura vacunal de tètanus-diftèria adult:
Alumnes matriculats a 2n d’ESO 1.370
Alumnes vacunats per l’ESE 1.001
Alumnes prèviament vacunats 202
Cobertura vacunal del tètanus 87,95 %

Cobertura vacunal d’hepatitis A-B:
Alumnes matriculats a 6è de primària 1.234
Alumnes vacunats per l’ESE 908
Alumnes prèviament vacunats 182
Cobertura total de l’hepatitis A-B 88,33 %

Cobertura vacunal d’MCC
Alumnes matriculats a 6è de primària: 1.234
Alumnes vacunats per l’ESE 416
Alumnes prèviament vacunats 735
Cobertura MCC en 6è primària 93,27 %

Alumnes matriculats a 1r d’ESO 1,315
Alumnes vacunats per l’ESE 555
Alumnes prèviament vacunats 539
Cobertura MCC en 1r d’ESO 83,19 %

Alumnes matriculats a 2n d’ESO 1.370
Alumnes vacunats per l’ESE 661
Alumnes prèviament vacunats 429
Cobertura MCC en 2n d’ESO 79,56 %

Alumnes matriculats a 3r d’ESO 1.330
Alumnes vacunats per l’ESE 699
Alumnes prèviament vacunats 328
Cobertura MCC en 3r d’ESO 77,21 %

Alumnes matriculats a 4t. d’ESO 1.444
Alumnes vacunats per l’ESE 806
Alumnes prèviament vacunats 239
Cobertura MCC en 4t d’ESO 72,36 %
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Alumnes matriculats a 1r de BAT 1.109
Alumnes vacunats per l’ESE 574
Alumnes prèviament vacunats 153
Cobertura MCC en 1r BAT 65,55 %

Alumnes matriculats a 2n BAT 857
Alumnes vacunats per l’ESE 508
Alumnes prèviament vacunats 114
Cobertura MCC en 2n BAT 72,57 %

Alumnes matriculats a cicles formatius 997
Alumnes vacunats per l’ESE 191
Alumnes prèviament vacunats 31
Cobertura MCC en cicles formatius 22,26 %

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LA DONA 
Nombre total entrevistes realitzades durant tot l’any 660
Nombre total de dones ateses en primera visita 185
Nombre d’entrevistes d’assessorament/atenció psicològica 262
Nombre d’entrevistes d’assessorament legal 260
Nombre d’entrevistes d’assessorament social 139
Nombre de trucades d’altres professionals i d’usuàries 62
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Les tasques desenvolupades per la UNITAT TÈCNICA DE SALUT PÚBLICA
(UTSP) han estat les següents:

Aigües no classificades
- Mostres 52
- Anàlisis 170

Aigües consum
- Mostres 18
- Anàlisis 84

Xarxa distribució aigua
- Mostres 58
- Anàlisis 311

Aigües de piscines i poliesportius
- Mostres d'aigües de vas de piscines 76
- Anàlisis 380
- Mostres vestidors i platges de poliesportius 466
- Anàlisis 1398

Aigües de mar
- Mostres d'aigües de bany 183
- Anàlisis 549

Sorra de platja
- Mostres 6
- Anàlisis 30

OMIC i altres
- Mostres 8
-Anàlisis 29

Menjadors escolars
- Mostres 27
- Anàlisis 162
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Carn i derivats
- Mostres 2
- Anàlisis 9

Interlaboratori i control de qualitat
- Mostres 6
- Anàlisis 31

Gelats, orxates i granissats
- Mostres 19
- Anàlisis 237

Torrons i massapans
- Mostres 8
- Anàlisis 48

TOTAL mostres 929
anàlisis 3.438

Trucades al Telèfon Blanc:
- Control de coloms 9
- Sanitat animal i servei de llacers 291
- Plagues i servei de desinsectació i desratització 310
- Altres 7
- Sanitat alimentària i tècnica 59

Total trucades 676

Expedients, oficis de denúncia i inspeccions:
- Inspecció per terrenys insalubres 85
- Inspecció sanitat animal 108
- Informes varis per resolució d'expedient 110

Gossera municipal i llacers:
- Gossos i gats recollits pels llacers per trucades
al Telèfon Blanc i Protectora 368
- Gossos recollits al carrer 198
- Gossos recollits a domicili 18
- Gossos recollits de la Protectora 50
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- Gossos sacrificats 132
- Gossos portats a la Protectora 236
- Gats recollits 100
- Gats sacrificats 3
- Gats portats a la Protectora 97

- Controls de funcionament dels treballs realitzats per l'empresa SEDYF
durant el 2003, 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 2003.

- 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 higienico-sanitàries d'aliments, establiments alimentaris i
sanejament ambiental.

- Participació en el projecte europeu EQUASE d'intercalibratge de
laboratoris de microbiologia europeus.

- Participació en el projecte FEPAS d’àmbit europeu.

- Participació en el projecte INTER 2000 d'intercalibratge de laboratori de
microbiologia coordinat pel laboratori d'assaig agroalimentari.

- Acreditació del laboratori per ENAC segons ISO 17025 al mes de juliol
per l’anàlisi microbiològica de productes alimentaris.

Les tasques desenvolupades per la UNITAT TÈCNICA DE MEDI AMBIENT
han estat les següents:

Anàlisis d’aigües
- Aigües no classificades

- Mostres 62
- Anàlisis 327
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- Aigües de bany de piscines
- Mostres 71
- Anàlisis 410

- Aigües residuals urbanes amb tractament (EDAR)
- Mostres 14
- Anàlisis 35

- Aigües residuals industrials
- Mostres 29
- Anàlisis 173

Expedients, oficis de denúncia i inspeccions:
- Inspecció d'abocadors 38
- Inspeccions diverses 114
- Inspeccions Telèfon Verd 31

- Control d'aturades i posades en marxa 
d'Ercros 6

Altres
- Assistència a diversos cursos de protecció del medi ambient. Diputació
de Tarragona.

- Participació al Programa d'intercalibratge INTER-2000

- Seguiment cimentera “Cementos Esfera”, anàlisis contaminació
atmosfèrica.

- Seguiment i control dels treballs que EMATSA fa al clavegueram
municipal.
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El Departament de SANITAT i CONSUM ha realitzat els següents treballs:

EXPEDIENTS

TOTAL EXPEDIENTS ANY 2003: 641

1- CLASSIFICACIÓ PER MATÈRIES:
- Llicències de gossos potencialment perillosos:  44
- Insalubritat d´immobles edificats, locals, etc.:  37
- Insalubritat de terrenys, parcel·les, solars, etc.: 135
- Molèsties produïdes per animals domèstics: lladrucs, males olors,
embrutar d´excrements la via pública, etc.: 27 
- Gossos: sense lligar, sense morrió, sense censar, atacs, perillosos sense
documentació (assegurança, llicència): 57
- Gossos a les platges: 4
- Incidències generals sobre gossos i altres animals (cavalls, serps) : 40
- Pírcings i tatuatges: 8

- Els 289 restants corresponen a matèries vàries com tramitació i gestió de
les factures pels serveis contractats, control de plagues d’insectes a la
ciutat, desratització i desinfecció, captura i control sanitari de coloms,
avisos per desinfeccions, desinsectacions i desratitzacions, etc.

2.-EXPEDIENTS DESTACABLES : 
-  1/03: Conveni amb la Creu Roja pel servei de salvament de vides
humanes a les platges.

-  52/03: Abalisament platges. Subministrament, manteniment i
emmagatzematge.

-  58/03: Edició de 6.000 llibrets de consells i normativa d’animals
domèstics.

- 124/03: Neteja del litoral de les platges.

- 252/03: Actualització del cens dels gossos. Campanya destinada als
ciutadans d’animals domèstics per actualitzar les dades.
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- 279/03: Conveni Ajuntament- Col·legi de Veterinaris

- 410/03: Tramitació subvenció a l’Associació Protectora d´Animals i
Plantes a Tarragona.

- 411/03: Enviament de l’RD 865/03, de 4 de juliol, sobre la
legionel·losi, a col·legis privats, hotels, càmpings i clubs esportius.

- 533/03: Aprovació del Conveni de col·laboració per a la implantació
d’un sistema de gestió ambiental a les platges de Tarragona.

L’OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR ha realitzat els
següents treballs:

Total consultes, reclamacions i queixes ...............7.883

Consultes ateses personalment ..........................3.661

Consultes ateses per telèfon...............................4.033

Mediacions fetes fora de l’oficina .........................189
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El Departament de SERVEIS SOCIALS ha realitzat els següents treballs:

NOMBRE D'ENTRADES AL REGISTRE GENERAL.............................3.077
NOMBRE DE SORTIDES AL REGISTRE GENERAL ...............................362

S'han signat els següents convenis:
1) Protocol addicional al Conveni subscri t  l ’any 2001 amb el
Departament de Benestar i Família per a la cooperació interadministrativa
en matèria de serveis socials i benestar social.

2) Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona per a la
programació, el finançament de serveis socials i altres actuacions en
matèria de serveis socials d’atenció a la infància i l’adolescència.

3) Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i el Centre
d’Informació a Treballadors Estrangers.

4) Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i
l’Associació d’Ajuda Mútua d’immigrants a Catalunya (AMIC).

5) Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i Caritas
Diocesana de Tarragona en termes d’immigració.

6) Escrit d’adhesió de l’Ajuntament de Tarragona al Conveni de
col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i la Federació de Municipis i Comarques per tal de col·laborar
en l’execució de les ordres i mesures judicials imposades als adolescents i
joves, així com en les mesures penals alternatives imposades a la
població adulta.

7) Pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal
del Tarragonès i l’Ajuntament de Tarragona per a la realització del Pla
comarcal d’integració dels immigrants de la Comarca del Tarragonès.

8) Sol.icitud de subvenció a la Mesa de Coordinació d’Adjudicacions per
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al Desenvolupament de Programes de Prevenció sobre
drogodependències per a 2003, del Ministeri d’Interior.

9) Conveni de col·laboració amb la Fundació Heura per a 2003.

S’ha tramitat: 

-Sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Transport de la
Generalitat de Catalunya, per a la tarifació social.

-105 informes sobre allotjament adequat per a reagrupació familiar per a
estrangers residents no comunitaris

Segons país de procedència
UCRAÏNA ...................................8
MARROC..................................25
ALGÈRIA.....................................6
RUMANIA...................................7
NIGÈRIA .....................................3
COLÒMBIA...............................34
PERÚ ..........................................3
SENEGAL....................................1
ARGENTINA ...............................1
LITUÀNIA....................................2
MOLDÀVIA.................................3
EQUADOR..................................4
REPÚBLICA DOMINICANA ..........2
GUINEA .....................................1
XINA ..........................................2
FILIPINES.....................................1
RÚSSIA .......................................1
GÀMBIA .....................................1

Segons lloc de residència
TARRAGONA CIUTAT ................53
CAMPCLAR...............................12
TORREFORTA ..............................8
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SANT SALVADOR......................11
RIU CLAR ....................................1
SANT PERE I SANT PAU...............7
BONAVISTA ................................6
URB EL PILAR...............................2
ICOMAR .....................................2
LA FLORESTA ..............................3

FONS MUNICIPAL PER A LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT
-Subvencions concedides a projectes de cooperació al desenvolupament,
presentats per les ONG i entitats solidàries de Tarragona

PROJECTES DE COOPERACIÓ PER A AMÈRICA LLATINA TOTAL
SUBVENCIÓ 94.475 €

ONG PROJECTE SUBVENCIÓ
NIF

COMITÈ OSCAR “Granja Comunitària Villa de 8.000€
ROMERO María, León” Nicaragua

11.165,66€

LA CUCULMECA “Educación básica, secundaria 3.000€
y técnica para adolescentes, 
jóvenes y adultos trabajadores”
Departamento Jimotega. NICARAGUA
12.600€

MEDITERRÀNIA, “Gestió artesanal d’aus al municipi 16.475€
CENTRE de Talanga” HONDURES
D’INICIATIVES 54.378,12€
ECOLÒGIQUES
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ENTREPOBLES “Módulos de producción integral en las 30.000€
comunidades de las Tablas y 
San Carlos La Magdalena”
Zacatecoluca-El Salvador
102.922,37€

UNIÓN LATINO- “Fortalecimiento de la soberanía 10.000€
AMERICANA alimentaria en familias urbanas 
DE CULTURA y periurbanas”

Rafael-Tome VIII, XILE
40.748,83€

CREU ROJA “Salut ambiental al cantó Caluma” 5.000€
EQUADOR
56.701€

INTERMON “Actualització de l’educació alternativa 17.000€
OXFAM teòrica de Fe i Alegria”

BOLÍVIA
496.656,69€

MEDICUBA “Compra de materias primas para 5.000€
producir medicamentos en Cuba”
CUBA
372.240€

PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AFRICA TOTAL SUBVENCIÓ 79.475 €

ONG PROJECTE SUBVENCIÓ
NIF
SODEPAU “Construcció de la conducció del 13.000€

subministrament d’aigua potable”
Kermat Ben Salem, Regió Meknes, 
MARROC
26.583,65€
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ASSEMBLEA “Millores de les condicions educatives 8.000€
COOPERACIÓ de la població escolar al municipi 
CATALANA de Fajarna”.

Província Nador, regió Rif, MARROC
52.354,36€

ACAPS “Colònies d’infants sahrauís 7.000€
Tarragona 2003”.
TINDOUF- ALGÈRIA
16.350€

MANS UNIDES “Ampliació de l’oferta educativa 36.475€
de formació primària en la 
ciutat de Dekemhare-Eritrea” ÀFRICA
361.550,94€

PROIDE “Aigua potable i sanejament a 
4 escoles del Togo”
Togo-ÀFRICA
31.523,83€ 15.000€

Aportacions al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Total 86.975 €
Ajuda d’emergència a Irak 86.975 €

TARGETES PER A LA UTILIZACIÓ GRATUÏTA DELS AUTOBUSOS
MUNICIPALS PER A PENSIONISTES, JUBILATS I JUBILADES
S’ha lliurat un total de 1.988 targetes
-Jubilats (majors de 65 anys) 983 targetes
-Pensionistes 479 targetes
-Duplicats 526 targetes

TARGETES DE PERMISSIBILITAT D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB
DISMINUCIÓ
S’han presentat 105
S’han concedit:



ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

SERVEIS  SOCIALS

CAPÍTOL I I I

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2003 129

Titular conductor 70
Titular no conductor 31
No concedides 4

AJUTS PER A PERSONES PERCEPTORES DE PRESTACIONS BAIXES PER A
FER EFECTIVES DESPESES BÀSIQUES DE LA LLAR
S’han presentat un total de 900 sol·licituds
S’han tramitat un total de 860, amb un total de 41.216,08 €
Es troben en tràmit 40.

TREBALLS D’ENLLAÇ entre l’Ajuntament de Tarragona i l’Institut Municipal
de Serveis Socials de Tarragona.

CONSELL MUNICIPAL DELS DISMINUÍTS, convocatòries d’assemblees i de
la Comissió Executiva. Seguiment de les activitats pròpies del Consell.
S’han convocat:

1 assemblea del Consell Municipal dels Disminuïts
1 Comissió Executiva del Consell Municipal dels Disminuïts

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN, convocatòries d’assemblees i
de la Comissió Executiva. Seguiment de les activitats pròpies del Consell.
S’han convocat:

3 assemblees del Consell Municipal de la Gent Gran
5 comissions executives del Consell Municipal de la Gent Gran

CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT INTERNACIONAL
DE TARRAGONA
S’han convocat 2 plenaris del Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat Internacional de Tarragona i seguiment de les activitats pròpies
del Consell.

ALTRES
Participació en la xarxa d’entitats per a persones immigrades a la
comarca del Tarragonès.
S’han convocat:
6 reunions de la Comissió Mixta Institut Municipal de Serveis Socials-
Ajuntament de Tarragona i Caritas del programa “Un lloc de treball”.
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L’ASSESSORIA JURÍDICA ha realitzat durant l’any 2003 els següents
treballs:

- Documents rebuts del Registre General ..........................................939
- Expedients iniciats de nou.............................................................787
- Expedients que disposaven d’antecedents ......................................361 

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 complexitat, la qual no es registra i s'arxiva
directament a cada expedient.

SECCIÓ DE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS
- Iniciats 61 expedients en relació amb recursos contenciosos
administratius en els quals l’Ajuntament ha estat part. D’aquests:
- En 56 l’Ajuntament és part demandada.
- En  3 l’Ajuntament compareix com a part codemandada.
- Recursos contenciosos administratius en els quals els actors han desistit: 4.
- Recursos contenciosos administratius en els quals l'Ajuntament ha
formulat aplanament: 6.
- Tramitats 207 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, a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i al Tribunal Suprem cal destacar-ne,
entre d'altres de diversa índole, els que s'han fet pels conceptes següents:

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE TARRAGONA
Sol·licituds d’autorització judicial: 6; vistes orals: 3; aplanaments: 6;
compareixença a través de companyia d’assegurances: 1; contestació a
la demanda: 18; proposició de prova: 18; conclusions: 18; oposició a
recurs d’apel·lació interposat: 1; recurs de súplica: 4; oposició a recurs de
súplica: 3; recurs ordinari d’apel·lació contra sentència: 1; al·legacions
prèvies: 1; al·legacions en relació amb suspensió de la tramitació del
recurs: 8; al·legacions en relació amb incompetència orgànica del jutjat:
2; al·legacions i/o manifestacions en la peça separada de suspensió: 3;
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al·legacions en relació amb l’objecte del recurs: 1; al·legacions en relació
amb prestació de caució en relació amb suspensió: 1; al·legacions en
relació amb execució de sentència: 2; al·legacions en relació amb
declaració caducitat termini part actora: 1; al·legacions conformitat
sol·licitud desistiment i arxiu actuacions: 2; oposició a reposició
interposada: 1; oposició a mesura cautelar de suspensió executivitat
resolució impugnada: 2; manifestacions en relació amb incident
d’execució de sentència: 1; manifestacions en relació amb la quantia del
procediment: 1; escrit en relació amb execució de sentència: 1; sol·licitud
d’aclariments a dictamen pericial emès: 1. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
Contestació demanda: 6; formalització de demanda: 2; proposició de
prova: 8; conclusions succintes: 13; escrit de preparació de recurs de
cassació: 3; ampliació escrit preparació recurs de cassació: 1;
al·legacions tràmit de suspensió: 1; recurs de súplica: 5; oposició a recurs
de súplica: 4; al·legacions contra recurs de nul·litat: 1;  oposició a
sol·licitud de subrogació processal: 1; oposició a mesura cautelar
provisionalíssima: 1; oposició a recurs de reposició, previ a recurs de
queixa: 1; oposició a sol·licitud suspensió executivitat acte administratiu:
1; oposició sol·licitud execució de sentència: 1; al·legacions conformitat
sol·licitud d’arxiu actuacions: 1; al·legacions contra mesura cautelar
suspensió ordre execució subsidiària: 1; sol·licitud taxació de costes: 1;
al·legacions a recurs de súplica: 1; impugnació recurs de queixa: 1;
al·legacions contra revisió diligència d’ordenació sol·licitada per l’actor:
1; compareixença per canvi jurisdicció: 1; compareixença a través de
companyia d’assegurances: 4

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID
- Formalització de demanda ...............................................................1
Proposició de prova............................................................................1

TRIBUNAL SUPREM
- Oposició a recurs de cassació interposat............................................2
- Al·legacions a impugnació costes processals ......................................2
- Al·legacions a recurs de nul·litat instat per la part actora ....................1
- Al·legacions a error material en taxació de costes ..............................2
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- Formalització recurs de cassació interposat ........................................1
- Al·legacions contra recurs de nul·litat.................................................1

SECCIÓ ALTRES JURISDICCIONS
- Iniciats 60 expedients en relació amb diverses causes d'índole civil,
laboral o penal que s'han tramitat davant els corresponents jutjats i
tribunals. Cal destacar en aquest apartat:
· Instruïts 21 expedients per reclamar, a través de companyia
d’assegurances, danys produïts a béns municipals (5 dels quals han estat
tramitats per judici ràpid).
· Instruïts 16 expedients per reclamar, a través de companyia
d’assegurances.
· Instruïts 13 expedients en relació amb 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, i
1 en relació amb defensa d’un funcionari municipal.
· Instruïts 4 expedients en relació amb l’exercici de l’acusació particular
en actuacions judicials derivades d’intervencions policials.
· Compareixença en expedient de domini en els jutjats de primera
instància de Tarragona.

A més, s'han rebut 40 documents relatius a causes d'índole civil, laboral o
penal que ja disposaven d'antecedents al Departament.

SECCIÓ ADMINISTRATIVA

INFORMES INTERNS
- Iniciats 130 expedients corresponents a informes de caire intern

sol·licitats per diferents departaments i serveis d'aquest Ajuntament. No es
computen les consultes verbals que s’atenen directament sense obrir
expedient. A més, s'han sol·licitat 22 informes en expedients dels quals ja
hi havia antecedents.

Cal destacar, en aquest apartat, el següent:
- Redacció de l’addenda al Conveni de col·laboració subscrit entre
l’Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili per a la
consolidació territorial de la Universitat en el municipi de Tarragona.
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EXPEDIENTS ECONÒMICS ADMINISTRATIUS
S'han rebut 2 documents provinents del Tribunal Econòmic Administratiu
(sol·licitud documentació).

JUTJATS I ALTRES ORGANISMES OFICIALS
- Iniciats 504 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.

Tramitats, a més, 75 escrits de sol·licitud d'informació en expedients dels
quals ja es tenien antecedents.

EXERCICI D'ACCIONS ADMINISTRATIVES
- Formulació a través d’empresa especialitzada (agents de la propietat
industrial) d’oposició administrativa al registre de les següents marques:
M-2.531.143 “LA GUIA DE TARRAGONA” en la classe 16 (publicacions,
revistes i llibres); M- 2.525.460 (X) “T-TARRAGONA”, mixta, en les
classes 21 i 25; M-2.516.521/6 “TARRACO PREVENCIÓ” en la classe
42 (serveis relatius a la prevenció de riscos laborals i gestió
mediambiental).
- Autorització a empresa privada per registrar les marques M-
2.490.269/1 “CASINO TARRAGONA” (classe 41) i M-2.490.270/5
“CASINO TARRACO” (classe 41), amb declaració prèvia de privilegis
signada davant notari. 
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La tasca realitzada pel Departament de COMPRES I CONTROL DE
DESPESES durant l’any 2003 ha estat la següent:

COMPRES I REPARACIONS
S'han confeccionat 1.225 expedients corresponents a adquisicions
diverses, reparacions, etc.

Entre les adquisicions més importants tramitades cal destacar:
- Subministrament i instal·lació de mobiliari amb destinació a les noves
dependències de l’Ajuntament de Tarragona, per un import de
492.444,21 €.
- Arrendament, amb opció de compra, implantació i manteniment d’una
llicència d’ús amb formació de personal, d’una aplicació informàtica de
gestió integral de territori, cadastre, tributs i altres ingressos de dret públic
amb gestió externalitzada, amb destinació a l’Ajuntament de Tarragona,
per un import de 820.964,63 € per als 4 anys de duració del Contracte.
- Subministrament i instal·lació d’un sistema per al control acústic de la
Sala August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona, per un import
de 659.972,31 €.
- Arrendament, amb opció de compra, de 42 ordinadors portàtils amb
destinació als membres de la corporació municipal i a diferents càrrecs
directius de l’Ajuntament de Tarragona, per un import de 116.080,8 €
per als 4 anys de duració del Contracte.
- Subministrament de l ’equipament necessari (sistema de
radiocomunicació, telefonia, equipament informàtic, programari) per
posar en funcionament el Centre de Coordinació Operativa Municipal,
per un import total de 54.048 €.
- Arrendament, amb opció de compra, d’un servidor d’impressió i una
duplicadora impressora digital, amb destinació al Gabinet de Disseny
Gràfic, per un import de 59.706,33 €.
- Adquisició d’una furgoneta mixta destinada a Protecció Civil, per un
import de 25.307 €.
- Adquisició d’una furgoneta mixta per import de 18.761,36 € i d’una
moto aquàtica per import de 10.646,10 €,  ambdues sol·licitades per
Medi Ambient, amb destinació a la Creu Roja per al servei de salvament
a les platges.
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- Adquisició de dues motocicletes amb destinació a la Guàrdia Urbana,
per un import de 20.961,02 €.
- Vestuari per al personal de l’Ajuntament (Guàrdia Urbana, Brigada,
ordenances, personal de neteja, personal de les escoles, etc.), per import
global de 71.679,61 €.
- Equipament de les noves llars d’infants municipals de Sant Pere i Sant
Pau, Sant Salvador, El Serrallo i El Miracle, per un import de 73.803,36 €
pel que fa al mobiliari, i de 20.109,02 € pel que fa al material de joc.
- Adquisició de 56 armes de foc reglamentàries amb destinació a la
Guàrdia Urbana, per un import de 29.881,60 €.
- Adquisició de consumibles informàtics (cartutxos i tòners), amb
destinació a tots els departaments municipals, per un import de
58.120,93 €.

S‘han iniciat i estan en fase d’adjudicació, entre d’altres, els següents
expedients:
- Subministrament de quatre vehicles amb destinació a les unitats de
Policia Comunitària i Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Urbana.
- Adquisició de fotocopiadores amb destinació a les noves dependències
municipals ubicades a la Rambla Nova.

Tenim en curs els següents contractes plurianuals:
- Servei de gestió i administració de la flota de vehicles municipals.
- Lloguer d’equipament informàtic per a l’Àrea d’Intervenció.
- Subministrament de material d’oficina.
- Paper en blanc amb destinació a tots els departaments municipals.
- Arrendament mitjançant la modalitat de renting de sis vehicles equipats
amb dotació policial específica destinats a la Guàrdia Urbana.
- Manteniment de tots els dispositius IBM instal·lats a l’Ajuntament.
- Material de neteja amb destinació a tots els edificis municipals i diversos
col·legis públics.
- Arrendament mitjançant la modalitat de renting del sistema de
telecomunicacions integral de la Guàrdia Urbana.

Entre les adquisicions puntuals tramitades com a contracte menor, cal
destacar:
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- Tots els impresos (rebuts, tríptics, entrades a museus, talonaris de
denúncia, calendari del contribuent, carpetes d’expedients, cartes de
pagament, fulls de nòmina, etc.), paper oficial, paper tècnic, i sobres que
s’utilitzen a l’Ajuntament durant l’exercici.
- Equipament d’oficina, entre el qual destaca l’adquisició de diverses
fotocopiadores, aparells de fax, màquines d’escriure, projectors,
destructores de paper, enquadernadores, telèfons, etc. per a diversos
departaments.
- Adquisicions d’ordinadors, impressores, càmeres digitals, escàners,
programari, etc. per a diversos departaments.
- Senyalització vertical i horitzontal de tot el terme municipal.
- Carburant per als vehicles de la flota municipal.
- Mobiliari urbà amb destinació a la ciutat (pilones, papereres, plaques
de carrers, etc.).
- Mobiliari per a diferents departaments.
- Material divers per als camps de futbol municipals.
- Contractació del manteniment de fotocopiadores, programes
informàtics, servidors, etc.
- Altes i renovacions de subscripcions als diaris oficials i revistes
especialitzades que tenen diversos departaments.
- Reparació de tot tipus d’equipament: informàtic (ordinadors,
impressores, etc.), maquinària (fotocopiadores, aparells de fax, etc.),
vehicles municipals, etc.
- Tot el material utilitzat per les unitats tècniques de Medi Ambient i Salut Pública.
- Equipament per a l’Escola de Música (material audiovisual, instruments, etc.).
- Lots de Nadal per als jubilats.
- Equipament destinat al servei de vigilància a les platges, entre el qual
destaca una furgoneta, una moto aquàtica, equips portàti ls
d’oxigenoteràpia, emissora, etc.
- Equipament necessari per posar en marxa les llars de jubilats de Sant
Pere i Sant Pau i Pere Martell.
- Jocs infantils per instal·lar-los a diverses places la ciutat.
- Material divers amb destinació a totes les llars d’infantils municipals.

REGISTRE I APROVACIÓ DE FACTURES 
Des del Departament de Compres es porta el registre de tota la facturació
que entra a l’Ajuntament i, així mateix, s’aproven totes les factures
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corresponents a subministraments tramitats per Compres. S’han registrat,
fins al 30 de desembre, aproximadament 7.000 factures, i s’han aprovat i
comptabilitzat des de Compres totes les corresponents a adquisicions
efectuades des del Departament. 

CONTROL DE LA DESPESA CORRENT
Durant l’exercici 2003, s’ha confeccionat un estudi sobre els diferents
consums corrents de l’exercici 2002, que es controlen des del Departament,
i s’ha emès el corresponent informe. S’efectua a continuació una breu
ressenya d’aquests, ja que de les dades finals corresponents a l’exercici
2003 no en disposarem fins ben entrat el segon trimestre de l’any 2004.

AIGUA
Despesa facturació ..........................................................228.819,04 €
M3 consumits ....................................................................369.207 m3
Nombre total de comptadors...........................................................306 
Baixes al llarg de l’exercici..................................................................6
Altes al llarg de l’exercici ..................................................................18

APARCAMENTS
Es controla la despesa de facturació per l’ús que en fan els regidors de
l’aparcament de Saavedra i de les places que tenim a la plaça de la Font.

Despesa facturació ............................................................14.828,17 €
Desglossament:

Pàrguing Saavedra.........................................................11.395,50 €
Pàrquing plaça la Font ......................................................3.432,67 €

CAMPS DE FUTBOL 
Despesa corrent (aigua, gas i llum).....................................32.247,31 €
Desglossament:

Aigua ..............................................................................9.171,80 €
Gas .................................................................................4.679,59 €
Llum ..............................................................................18.395,92 €
Facturació per altres conceptes ......................................705.454,32 €
Nombre de CF .............................................................................10 
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CONSUMIBLES INFORMÀTICS
Despesa corrent ................................................................77.669,69 €
Nombre de consumibles adquirits.................................................1.399
Nombre d’impressores....................................................................210 
Nombre dels diferents models de cartutxos i tòners .............................59 

CORRESPONDÈNCIA
Despesa facturació ..........................................................192.135,35 €
Nombre de cartes ..................................................................432.524 
Nombre de paquets .......................................................................190 

DIETES
Import total de la despesa ..................................................26.692,02 €
Nombre de desplaçaments .............................................................436 
Nombre de persones que s’han desplaçat ........................................144
Percentatge de treballadors que s’han desplaçat respecte al 
nombre total ............................................................................19,80 %

ENERGIA ELÈCTRICA 
Import total de la despesa .............................................1.651.740,40 €
Nombre de kw consumits ...............................................18.856.860 kw
Nombre total de pòlisses.................................................................430

FARMÀCIA 
Import total de la despesa ................................................142.495,08 €
Total receptes dispensades ........................................................11.918 
Aportació Ajuntament .....................................................106.751,15 €

FOTOCOPIADORES
Import total de la despesa ..................................................19.789,14 €
Nombre total de còpies.........................................................1.254.316 
Nombre de fotocopiadores ...............................................................37 

GAS
Import total de la despesa ..................................................87.912,05 €
Desglossament de la despesa:
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Palau municipal................................................................4.639,76 €
Col·legis ........................................................................78.391,78 €
Camps de futbol ...............................................................4.679,59 €
Antiga Audiència ................................................................200,92 €
Volum de kWh. Gas consumit ..........................................212.867 m3

PAPERERIA 
Import total de la despesa .................................................91.451,49 €
Nombre total d’impresos.......................................................4.268.857

TELÈFONS
Import total despesa ........................................................193.681,36 €
Total telèfons centraleta Palau .................................................213 línies
Total telèfons exteriors Palau .....................................................82 línies

VEHICLES
Import total despesa carburant ...........................................75.879,93 €
Import total pagat reparacions ...........................................67.377,99 €
Total litres de carburant consumits........................................100.891,67 
Total vehicles ..................................................................................116 

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
Durant tot l’any s’ha subministrat el material d’oficina que utilitzen les
dependències del Palau Municipal i la resta de serveis dependents de
l’Ajuntament (Brigada, Guàrdia Urbana, Museu d’Història, Promoció
Econòmica, Servei d’Ocupació, etc.). 
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El Departament de COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS ha realitzat el
següent:
El Pressupost de l’Ajuntament per al 2003, aprovat definitivament en la
sessió plenària del dia 08-11-02, presentava un estat d’ingressos
quantif icat en 107.831.805,34 € ,  i  un estat de despeses de
107.831.805,34 €.

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol 1. Impostos directes ...........................................38.085.595,00
Capítol 2. Impostos indirectes ..........................................3.300.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos ..................................23.344.365,00
Capítol 4. Transferències corrents ..................................25.721.803,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials .....................................2.162.014,00
Capítol 6. Alienació inversions reals ................................8.446.754,87
Capítol 7. Transferències de capital ...............................................0,00
Capítol 8. Variació actius financers .........................................3.100,00
Capítol 9. Variació passius financers ...............................6.768.173,47

TOTAL .....................................................................107.831.805,34

ESTAT DE DESPESES
Capítol 1. Despeses de personal ....................................29.476.236,00
Capítol 2. Despeses en béns i serveis ..............................29.461.200,00
Capítol 3. Despeses financeres .........................................4.568.253,73
Capítol 4. Transferències corrents ...................................14.247.553’99
Capítol 6. Inversions reals .............................................20.385.963,24
Capítol 7. Transferències de capital ..................................1.139.253,91
Capítol 8. Variació actius financers ..................................1.785.171,00
Capítol 9. Variació passius financers ...............................6.768.173,47

TOTAL .....................................................................107.831.805,34

PROGRAMA D’INVERSIONS
El programa d’inversions per al 2003, integrat en el Pressupost de
l’Ajuntament, s’eleva a 21.525.217,15 €, i presenta l’estructura
d’ingressos i despeses que s’indiquen a continuació:

INGRESSOS
Fons propis .....................................................................6.182.263,28
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Capítol  3. Contribucions especials i altres ingressos .........6.896.199,00
Capítol  6. Alienació d’inversions reals ............................8.446.754,87

TOTAL........................................................................21.525.217,15

DESPESES
Contractació, Control i Eficàcia de Serveis ..........................221.723,29
Àrea per la Igualtat i Polítiques Socials ............................1.713.424,74
Promoció i Estratègies de Ciutat ..........................................144.182,08
Presidència i Guàrdia Urbana ............................................194.000,00
Cultura ..........................................................................4.647.827,74
Urbanisme, Obres i Planificació ....................................14.394.059,31
Gestió Econòmica i Pressupostària.......................................210.000,00

TOTAL........................................................................21.525.217,15

RESUM EXPEDIENTS MODIFICATIUS DE CRÈDIT ANY 2001

Tipus expedient Número Quantitat
Incorporació romanents 1 29.716.532,12 €
Suplement de crèdit, crèdit
extraordinari i baixes per
anul·lació 6 6.078.417,25 €
Crèdits generats per ingressos 7 8.196.105,42 €
Transferències de crèdit 8 3.126.338,60 €
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CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
I  QUOTES URBANÍST IQUES

Durant l’exercici de l’any 2003, els treballs realitzats pel Departament de
CONTRIBUCIONS ESPECIALS I QUOTES URBANÍSTIQUES han estat els
següents:

Expedients que tramiten l’aprovació de liquidacions de taxes per serveis
urbanístics ingressades com a autoliquidació els anys 1998 a 2003, i que
importen 556.174,76 €

Expedients que tramiten l’aprovació de liquidacions de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres ingressades com a autoliquidació els
anys 1999 a 2003, i que importen 1.073.135,56 €.

S’han realitzat diverses citacions, per tal que els interessats aportin el
pressupost de referència necessari per tal de realitzar la liquidació,
ajornada, de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a meritar
per la llicència d’obres sol·licitada.

S’han tramitat 13 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 enviat la còpia dels projectes tècnics corresponents als interessats, un
cop revisada l’autoliquidació efectuada, i s’ha requerit, en el seu cas,
diferència de taxes per serveis urbanístics i/o impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

S’ha notificat i requerit l’ingrés de liquidacions corresponents a la taxa
per serveis urbanístics, que importa 158.920,59 €.

S’ha notificat i requerit l’ingrés de liquidacions corresponents a l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, que importa 2.504.649,70 €.

S’han tramitat 32 expedients de devolucions de taxes per serveis
urbanístics i de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
donades per caducitat, denegació, desistiment i duplicitat.
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S’han tramitat 29 requeriments als interessats per realitzar l’ingrés de
l’autoliquidació de la taxa per serveis urbanístics i/o de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, a fi de poder iniciar expedient, i se’ls
ha advertit de l’arxiu de la seva petició en cas de no efectuar l’ingrés
pertinent.

S’ha notificat i requerit l’ingrés de liquidacions corresponents al segon
termini de les quotes urbanístiques de la unitat d’actuació 28C, 20
notificacions, amb un import de 336.011,28 €.

S’ha notificat i requerit l’ingrés de liquidacions corresponents al segon
termini de les quotes urbanístiques de la unitat d’actuació 28D, 14
notificacions, amb un import de 357.851,14 €.

S’ha notificat i requerit l’ingrés de liquidacions corresponents al segon i
tercer termini de les quotes urbanístiques del Projecte de normalització de
finques de l’àrea de l’entorn de l’Hospital Joan XXIII, 15 notificacions,
amb un import de 974.898,14 € i 731.173,59 € respectivament.

S’ha notificat i requerit l’ingrés de liquidacions corresponents al segon
termini de les quotes urbanístiques del polígon II de la Móra, 248
notificacions, amb un import de 679.687,50 €.

S’ha notificat la imposició de quotes urbanístiques del Projecte
d’urbanització de la unitat d’actuació 27, Via Augusta, així com
l’aprovació inicial del Projecte tècnic de la instal·lació i ser veis
d’enllumenat públic, fase 2, 28 notificacions.

S’ha notificat la imposició de quotes urbanístiques del Projecte
d’urbanització de la UA 44 i UA 45, 11 notificacions.

S’ha notificat la imposició de quotes urbanístiques del Projecte
d’urbanització del Pla parcial 9, sector nord, autovia de Reus N-420, 95
notificacions.

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.
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CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
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S’ha fet anunci de citació; en el cas dels titulars de liquidacions no s’ha
pogut notificar individualment.

Durant l’any 2003 han tingut entrada 361 instàncies, referents a
sol·licituds de llicència, que no anaven acompanyades de la corresponent
autoliquidació, recursos de reposició contra diferents liquidacions
notificades de taxes, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, de
contribucions especials i quotes urbanístiques, sol·licitud d’ajornaments
del pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
aportació d’informació complementària, sol·licituds de devolució
d’ingressos indeguts, sol·licitud de bonificació del 95% de l’ICIO,
sol·licituds de canvi de domicili fiscal, sol·licituds de canvi de nom,
sol·licituds de traducció de notificacions en castellà, sol·licituds de
reducció de fiança urbanística, sol·licituds de devolució d’aval, sol·licituds
de fraccionament i ajornament de quotes d’urbanització i sol·licitud
d’informació i/o certificats, a les quals s’ha donat el tràmit corresponent.

Així mateix s’ha dut a terme la tasca d’atenció al públic, tant d’informació
general com de resolució de qüestions relacionades amb els diferents
expedients de contribucions especials i quotes urbanístiques que estan en
tràmit, així com d’assistència a les autoliquidacions. Durant l’any 2003
s’han presentat 2.245 autoliquidacions, que representen uns ingressos per
un import total de 3.345.198,51 €
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El treball dut a terme pel Departament d’ESTADÍSTICA durant l’any 2003
ha estat el següent:

Les tasques fonamentals són en relació amb la població, la qual cosa
comporta les pertinents certificacions anuals, tramitació 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 conside-
rable nombre de consultes i sol·licituds d'informes i certificats provinents
dels diferents departaments municipals i d'altres estaments públics.      

- Exposició Cens electoral per les eleccions locals del mes de maig i
resolució de totes les reclamacions.

- Exposició Cens electoral per les eleccions autonòmiques del mes de
novembre i resolució de totes les reclamacions.

- Col·laboració amb diversos estaments per les eleccions municipals del
mes de maig.

- Col·laboració amb diversos estaments per les eleccions autonòmiques
del mes de novembre.

- Recerca de 5.500 persones per tal d'actualitzar el Padró d'habitants.

En relació amb el Cens electoral, la col·laboració de l'Ajuntament amb
l'Institut Nacional d'Estadística és a través d'aquest Departament, que tra-
met mensualment les variacions corresponents per tal d'actualitzar
l'esmentat Cens.

Es detalla i es resumeix en xifres l'esmentada activitat:
- Nombre total de certificats de residència, empadronament 
i convivència..............................................................................3.500
- Informes d'empadronament .....................................................19.500
- Peticions d'informes a la Guàrdia Urbana......................................650
- Expedients altes Padró...............................................................4.100
- Expedients baixes Padró ............................................................1.576
- Canvis de domicili .....................................................................8.800
- Expedients inscripció Registre parelles de fet ................................ 115
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FORMACIÓ

L’activitat realitzada pel Departament de FORMACIÓ ha estat la següent:

- L’Ajuntament ha organitzat les següents accions formatives: 

- Cursos per a funcions de suport administratiu, dividits en: 2 cursos
d’organització i procediment administratiu, 2 cursos d’acció
administrativa local i 2 cursos de gestió econòmica local, adreçats a
empleats d’aquest Ajuntament, que efectuen tasques de suport
administratiu. El nombre d’assistents ha estat de 355.

- Cursos sobre el programari d’Autocad, nivell I i nivell II, destinats a la
Guàrdia Urbana. El nombre d’assistents ha estat de 17.

- Curs de formació dels programadors de la Secció d’Informàtica amb
l’eina de desenvolupament IBM Studio Application Devoloper. El nombre
d’assistents ha estat de 6.

- 2 Cursos d’anglès, de primer nivell (2ª part), adreçats preferentment al
personal de museus i d’atenció al públic. El nombre d’assistents ha estat
de 45.

- Curs sobre programes de seguretat per a tècnics i administradors
informàtics. El nombre d’assistents ha estat de 2.

- Curs sobre el programa informàtic de Gespol, per al Departament de
Multes. El nombre d’assistents ha estat de 5.

- Curs sobre el programa informàtic de visualitzador de mapes d’Internet.
El nombre d’assistents ha estat de 7.

- Curs sobre el programari Autodesk MAP 6, adreçat als Serveis i
Gabinet Tècnics Municipals. El nombre d’assistents ha estat de 10.

- Jornades sobre el programa de comptabilitat Sicalwin, adreçat al
personal de l’Àrea d’Intervenció, Cultura i Museu d’Història. El nombre
d’assistents ha estat de 85.
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Un total de 532 empleats municipals han assistit a les activitats formatives
referenciades.

- L’Ajuntament de Tarragona s’adherí al Pla de formació agrupat de
l’Associació Catalana de Municipis i la Diputació de Tarragona per al
2003.

Sobre la base d’aquest Pla el SAM (Servei d’Assistència Municipal), i atès
el seu calendari, comprès entre els mesos de març a desembre, amb 39
activitats formatives, el nombre d’inscripcions per part del personal
municipal ha estat de 119. L’assistència d’empleats municipals ha estat en
major part a les de l’àmbit de la informàtica i de recursos humans:
atenció al ciutadà.

- Es important, també, l’assistència d’empleats municipals als cursos que
imparteix l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. El nombre
d’inscripcions ha estat de 65. L’assistència d’empleats municipals ha estat
en major part a les de l’àmbit de l’atenció al ciutadà i de l’urbanisme.

- S’ha de significar també que s’ha comptabilitzat un nombre de 83
inscripcions d’empleats municipals a cursos organitzats per altres
administracions públiques o entitats.

En total 799 empleats municipals han participat en les diferents accions
formatives.

- L’Ajuntament també ha signat, durant l’any 2003, diferents convenis de
cooperació educativa per a estudiants en pràctiques, amb universitats de
Catalunya, fent un total de 25 estudiants. 
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GABINET TÈCNIC F ISCAL

Els treballs desenvolupats durant l’any 2003 al Departament del GABINET
TÈCNIC FISCAL són els següents:

- S’han realitzat 907 informes i certificacions a petició de diversos
departaments, així com per instància de particulars.

- Quant a Plusvàlua, s’han ubicat sobre territori nombroses situacions de
finques.

- Quant al Cadastre de l’impost de béns immobles, s’han realitzat les
següents alteracions:

- Fitxer de finques:
- 591 modificacions
- 85 baixes
- 81 altes

- Fitxer de subparcel·les:
- 348 modificacions
- 92 altes

- Fitxer de construccions:
- 3.027 modificacions
- 6.112 altes

- Fitxer d’unitats constructives:
- modificacions
- altes

- Fitxer de càrrecs:
- 11.901 modificacions
- 6.431 altes

- Fitxer de cotitulars:
- 6.955 modificacions
- 3.726 altes
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- Fitxer de desglossaments de titulars:
- 12.757 modificacions
- 6.971 altes

Sobre la base d’aquestes rectificacions, s’han efectuat nombrosos plànols
CU1, el manteniment de la cartografia digital i els aixecaments
taquimètrics necessaris d’acord amb les modificacions introduïdes a la
base de dades.

Aquestes rectificacions i les altes d’urbana abans esmentades s’han remès
a la  Gerència Territorial del Cadastre.

Una vegada valorades per la Gerència Territorial del Cadastre les finques
que s’han modificat, se n’han revisat les valoracions corresponents i se
n’han   tramitat les  correccions   oportunes.

- S’han realitzat 514 expedients mitjançant imprès 902 – (altes nova
construcció, divisió horitzontal, segregació, agrupació, enderrocament ).

- S’ha emès informe sobre 71 expedients de reclamacions, en relació amb
l’impost de béns immobles, a instància de particulars. 

- S’ha emès informe sobre 43 expedients de reclamacions en relació amb
taxes sobre la propietat urbana, a instància de particulars.

- S’ha emès informe sobre 25 expedients de reclamacions, pel
Departament del Gabinet Tècnic Fiscal, a instància de particulars o
d’altres departaments. 

- S’ha emès informe sobre 91 expedients de reclamacions corresponents a
la revisió de valors cadastrals, a instància de particulars. 

- Subministrament amb suport magnètic de cartografia cadastral a altres
departaments i entitats.

- Col·laboració en matèria de cartografia digital amb el Departament
d’Estadística.

- Col·laboració en matèria de cartografia digital amb la Secció Tècnica
d’Urbanisme.
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IMPOST SOBRE ACT IV ITATS ECONÒMIQUES

Les tasques realitzades pel Departament de l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES han estat les següents:

S’ha posat al cobrament el Padró de l’impost sobre activitats econòmiques
corresponent a l’any 2003, que conté 2.706 contribuents i que ascendeix
a 7.987.603,85 €.

S’ha fet un total de 2.902 declaracions-liquidacions de l’impost sobre
activitats econòmiques, d’acord amb el següent detall:

1.348 declaracions d’alta, 924 declaracions de baixa, 8 declaracions de
metres quadrats venuts, 244 declaracions de modificacions per elements
tributaris i altres i 378 declaracions procedents d’actuacions inspectores.

L’import de les esmentades declaracions-liquidacions ascendeix a
178.773,42 €.

S’han recaptat 875.039,42 € per ingressos sense contreta de l’impost
sobre activitats econòmiques, dels quals 874.352 pertanyen a quotes més
recàrrec provincial d’activitats empresarials, i 687,42 € corresponen a
quotes més recàrrec provincial d’activitats professionals.

Els càrrecs efectuats durant l’exercici 2003 ascendeixen a 9.043.782,79
€, dels quals 7.977.435,79 € pertanyen a la quota municipal i
1.066.347 €, al recàrrec provincial.

S’han ingressat, en concepte de recaptació líquida i drets reconeguts nets,
les quantitats de 118.532,12 € per la participació en les quotes
provincials i 357.926,97 € per la participació en les quotes nacionals.

S’han instruït 1.102 expedients d’acord amb el següent detall:

106 devolucions, 255 exempcions, 23 bonificacions, 62 sol·licituds sobre
dades, 103 altres sol·licituds –certificats d’inclusió en el Padró-, 219
recursos de reposició, 3 d’aprovació de padró, 75 esmenes d’ofici, 201
d’aprovació de liquidacions, 4 comprovacions abreujades, 1 de despeses
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sumptuàries, 4 suspensions, 1 recepció resolucions d’hisenda, 2
devolucions d’aval, 2 expedients d’edictes conjunts, 1 de baixes per fallits,
1 aprovació matricula, 19 gestions amb altres administracions, 8
audiències, 3 fraccionaments, 1 memòria anyal i 9 variacions
modificacions tributaries.

S’han emès 230 informes a l’Assessoria Jurídica.

S’han emès 19 certificats a l’Assessoria Jurídica.

Se n’han fet 17 al Departament de l’Impost sobre Béns Immobles i
Matrícula Urbana.

Se n’han emès 9 al Departament de Recaptació Executiva
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IMPOST DE BÉNS IMMOBLES

Els treballs realitzats pel Departament de l’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
durant l'exercici de 2003 han estat els següents:

Aprovació i gestió del Padró corresponent a l'impost de béns immobles de
naturalesa urbana de l'exercici econòmic de 2003, per un import total de
19.529.605,97 € i un nombre de 84.015 rebuts, dels quals 6.415
corresponen a les altes amb un import d’1.459.391,53 €.

Aprovació i gestió del Padró corresponent a l'impost de béns immobles de
naturalesa rústica de l'exercici econòmic de 2003, per un import total de
22.301,10 € i un nombre de 459 rebuts.

Aprovació i gestió del Padró addicional “V”, de rebuts corresponents a
l'impost de béns immobles de naturalesa urbana, dels exercicis econòmics
2000, 2001 i 2002 per un import total de 887.455,67 € i un nombre de
3.880 rebuts.

Aprovació i gestió del Padró addicional “W”, de rebuts corresponents a
l'impost de béns immobles de naturalesa urbana, dels exercicis econòmics
2000, 2001, 2002 i 2003 per un import total de 215.268,84 € i un
nombre de 1.147 rebuts.

Notificació individual de 6.415 rebuts corresponents a les altes del Padró
de l'exercici 2003.

Notificació individual de 3.880 rebuts corresponents al Padró addicional
"V” dels anys 2000, 2001 i 2002.

Notificació individual de 1.147 rebuts corresponents al Padró addicional
"W” dels anys 2000, 2001 2002 i 2003.

Tramitació d'expedients: durant l'any 2003 han tingut entrada en aquest
Departament un total de 1.149 instàncies relatives 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. A totes se'ls ha donat el tràmit corresponent.

Control de les liquidacions relatives als padrons dalt esmentats, amb les
tasques que comporta de: atenció al públic, relació amb les recaptacions,
així com l'aprovació i control de les altes i baixes de liquidacions que es
van produint tant d'ofici com a instància dels interessats.
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IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DEL  VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA

El Departament de l’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA ha realitzat, durant l’exercici de
l’any 2003, els següents treballs:

- AUTOLIQUIDACIONS
Expedients registrats d'entrada.....................................................5.321
Autoliquidacions presentades .....................................................14.473
Import ingressat autoliquidacions ..................................2.687.658,48 €
Import ingressat, recàrrecs .................................................54.347,64 €
Import ingressat, interessos demora ....................................13.825,71 €

- APROVACIÓ LIQUIDACIONS
Altes liquidacions ........................................................................8.434
Baixes liquidacions ...........................................................................10
Liquidacions amb devolució ..............................................................41
Liquidacions complementàries .........................................................144
Import total de principal aprovat ...................................2.061.074,49 €
Import total recàrrec aprovat..............................................17.368,14 €
Import total interessos demora aprovat..................................1.837,37 €
Import total de baixes aprovat, principal .............................20.823,92 €

- TRAMITACIÓ EXPEDIENTS
Instàncies entrades en el Departament, referents a al·legacions, peticions
de valors, recursos, ajornaments, pròrrogues etc., a les quals s’ha donat
el tràmit adient. ..............................................................................360
Notificacions..................................................................................412

- ALTRES TRÀMITS
Informes del Departament ...............................................................137
Certificacions avanç liquidacions.........................................................3
Publicació anuncis contribuents desconeguts.........................................1
Canvis de nom entrats a l’aplicatiu PV ..........................................1.922
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IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Els treballs realitzats pel Departament de l’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA durant l’exercici 2003 han estat els següents:

S’ha emès el Padró anual dels contribuents, amb un valor de ..................
...................................................................................5.878.641,18 €

Padró addicional ................................................................6.402,37 €
Import padrons ............................................................5.885.043,55 €

El nombre de contribuents del Padró anual és de ...............72.536 rebuts
Padró addicional ....................................................................67 rebuts
El nombre de contribuents que van sol·licitar el pagament 
abans de la confecció del Padró ...........................................182 rebuts
Total contribucions.....................................................................72.785

El detall per nombre i classe de vehicles dels dits padrons és el següent:
- Turismes ................................................................................51.883
- Motos.......................................................................................6.452
- Ciclomotors ..............................................................................5.824
- Camions, autobusos i altres........................................................8.626

S’ha tramitat un total de 1.319 expedients corresponents a recursos de
reposició, certificats, devolucions per prorrateig en relacions col·lectives,
informes per a l’Assessoria Jurídica, l’Assessoria Fiscal, Tresoreria, etc.

Expedients tramitats de devolucions
per prorrateig ................................................................................900
per ingressos indeguts ......................................................................28

Expedients tramitats per bonificacions
Vehicles de més de 30 anys ..............................................................18

Expedients tramitats per exempcions
Vehicles de més de 45 anys ..............................................................14
Per minusvalideses .........................................................................242

S’ha controlat i depurat parcialment el Padró, amb la revisió i modificació
de les dades dels vehicles, així com la seva actualització constant.
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En referència als ciclomotors, s’han donat de baixa del Cens aquells que
no van efectuar els tràmits de canvi de plaques davant la Prefectura de
Trànsit, ja que la data de termini va ésser l’any 2002, amb un total de
937 ciclomotors.

Els moviments referents a l’any 2003 són els següents:

ALTES
- Noves matriculacions.................................................................6.622
- Altes per transferències............................................................ 9.569
- Altes de baixes temporals ...............................................................62
- Rematriculacions ..........................................................................191
- Altes per canvi d’adreces..............................................................694
- Altes matriculacions ciclomotors ...................................................412
- Modificació filiació.........................................................................10
- Rematriculacions canvi adreça ..........................................................7
- Modificacions caract. tècniques.......................................................85

BAIXES
- Baixes definitives.......................................................................3.775
- Baixes per transferències ...........................................................9.997
- Baixes per canvi d’adreces.........................................................1.227
- Baixes temporals ..........................................................................212
- Baixes per rematriculacions.............................................................11

Els ingressos en concepte d’autoliquidacions, referents a l’exercici 2002, són:
- Per recaptació Base Diputació: 
- Import ingrés per transferència.......................................349.284,29 €
(des de 14-12-02 fins al 13-12-03)

- Per recaptació banc. (SAGA): ..........................................62.382,72 €
TOTAL:.........................................................................411.667,01 €
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INFORMÀTICA

Les tasques desenvolupades pel Departament d’INFORMÀTICA han estat
les següents:

L'any 2003, amb AS/400 Mod. 510, amb S.O. V3R7 com a servidor
d’aplicacions principal, i juntament amb els sistemes i dos IBM AS/400
model 270 amb versió 5, 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 7 servidors Windows 2000, Cartografia Arc-Info,
correu Exchange 2000, Internet ISA Server, Autocad/Cype i servidors de
fitxers , Oracle amb Comptabilitat i Recursos Humans., servidors mapes
Arc-Ims i aplicacions Websphere Aplcation Server, sobre la base dels
següents aspectes:

Control i seguretat dels accessos a la xarxa corporativa, internament amb
sistemes operatius Windows 2000 Directori Actiu, i a través d’Internet
amb routers, autentificació d’usuaris al web Proxy ISA Server i Firewall i
Filtrat de continguts a Internet, xarxa sense fils amb certificats digitals i
servidor Radius, segmentació xarxa VLAN’s, gestió ampla banda xarxa
WAN. 

El desenvolupament i manteniment de les aplicacions existents,
Contribuents, Cadastre, Recaptació, Població, Expedients, Registre,
Rendes i Exaccions (IAE,MU,IBI,VEH,GU,PP, etc.).

Operació, explotació i centre d’atenció als usuaris CAU, amb sistemes
operatius Windows XP, NT, 2000, i W98, Microsoft Outlook, i Office de
Microsoft (Word, Excel i  Access). Programació d’aplicacions
departamentals amb Visual Bàsic i Access. Manteniment de versions de
sistemes operatius i paquets estàndard i copies de seguretat.

Manteniment i desenvolupament de la Intranet municipal nova i la Internet
administrativa al servidor Altanet , de OASI Diputació de Tarragona i
desplegament del correu e-mail per Internet dels funcionaris municipals,
servidor de mapes.

El disseny, les instal·lacions i el manteniment del cablejat Ethernet, amb
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HUB’s Switch’s, PC per els departaments de l'edifici de plaça de la Font i
annexos. Noves instal·lacions amb fibra òptica i Gigabit Ethernet, i
instal·lació de perifèrics al nou edifici de Rambla Nova.

Formació del personal tècnic en Oracle Gestor de Base de Dades,
desenvolupament en Java, Websphere Studio Application Developer
(servidor d’aplicacions Internet), Windows 2000 Actiu Directori, antivirus
i tallafocs centralitzat.

Manteniment de les competències de la telefonia municipal tant respecte a
la bàsica, així com el desplegament de telèfons mòbils corporatius i
telecomunicacions.

Les tasques administratives principals desenvolupades per la Secció
d'Informàtica han estat:

1.- Informes per renovació dels contractes de manteniment de l'aire
condicionat, suport i assistència SO OS/400, sistema d'alimentació
ininterrompuda, antivirus, instal·lacions informàtiques, maquinari i
perifèrics, bases de dades i comunicacions Swtchs Routers.

2.- Informes adjudicació concurs adquisició maquinari i programari
informàtic per a diversos serveis municipals.

3.- Memòries, Plec de condicions tècniques per la tramitació de la compra
de divers material informàtic, microordinadors, perifèria, i portàtils per a
diversos departaments municipals amb col·laboració amb el Departament
de Compres, i Outsourcinf de gestió d’ingressos de l’Àrea d’Hisenda. 

4.- Seguiment d’avaries, manteniment, inventari (altes i baixes), canvi
d’ubicació de material, comunicació per assegurança i inventari.

5.- Seguiment d’incidències de seguretat d’acord amb el Reglament de
Seguretat i la LOPD (detecció de virus, correu electrònic).

6.- Participació en diversos organismes: serveis d’assistència municipal
(SAM Diputació tema comunicacions), MAP (Ministeri d’Administracios
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Públiques). LOCALRET, CAT365 (Administracions locals tema
comunicacions), Universitat Rovira i Virgili (tema xarxa comunicacions).

7.- Confecció Plec de condicions per nou operador telefonia,
comunicacions i centraletes.

8.- Confecció Plec de condicions taquilles Museu d’Història.

9.- Projecte NODAT apropament del ciutadà a les noves tecnologies.

10.- Adhesió a l’Extranet de les Administracions catalanes.

11.- Projecte d’acreditació de domicili en línia amb CAT365.

12.- Conveni de col·laboració amb l’Agencia Catalana de Certificació.

13.- Estudi i Projecte pressupost 2004.

14.- Informació auditoria externa Reglament LOPD.

Les tasques tècniques d’instal·lacions principals desenvolupades han
estat:
1.- Desenvolupament del Pla director de telecomunicacions, aprovat com
a annex als convenis amb Menta i Localret, connexió ambdós edificis
principals plaça de la Font i Rambla Nova.

2.- Instal·lació nou servidor per filtrat de continguts d’Internet, servei
RADIUS i controlador de domini.

3.- Instal·lació servidor de mapes per intranet.

4.- Instal·lació d’un sistema antivirus i tallafocs personal de forma
centralitzada i integrada.

5.- Configuració i lliurament de PC portàtils als regidors i caps d’àrea i
servei.
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6.- Configuració i posada en marxa equips WI-FI autentificació,
certificats, encriptació a plens, Actes, Urbanisme i Secretaria.

7.- Instal·lació línia ADSL, VPN a la Guardia Urbana, línia XDSI Pla
general Patronat Habitatge. 

8.- Cultura (Rambla Vella, 7) connexió Internet a través d’ADSL,
configuració Router, instal·lar servidor i PC i connexió Ajuntament,
creació de subdomini.

9.- Revisió i noves versions de programari de routers, switch, tallafocs,
servidors, terminal server, aplicacions externes, filtrat de continguts.

10.- OWA (Outlook Web Acces) amb SSL, accés via web (Internet) al
servei de correu de l’Ajuntament de forma segura, amb certificat digital.

11.- Definició i revisió estructura de VLANS.

12. Instal·lació d’un gestor d’ample de banda per Internet i wan.

13.- Desenvolupament de programari a tres nivells amb Java de les
aplicacions de Registre, Expedients i Població amb la contractació de dos
enginyers tècnics en Informàtica a través de la INTRANET.

14.- Manteniment i ampliació de la INTERNET administrativa del
Ajuntament de Tarragona a ALTAnet, i manteniment de la INTRANET, i
servidor 2000 amb Internet Information Server i Microsoft Proxy Server.

15.- Manteniment d'aplicacions en el sistema IBM AS/400 510, traspàs
Recaptació Voluntària, sistema general de liquidacions, registre dipòsits
previs, IBI, Matricula Urbana, Vehicles, Guals, IAE, Preus Públics, Taxes,
Q60, Bonificacions IBI, etc.

16.- Instal·lació de 29 PC nous i 45 PC portàtils, 17 impressores noves a
diversos departaments municipals de Secretaria, Guàrdia Urbana,
Llicències, Informàtica, Obertures, guàrdies porta, Neteja Pública, Servei
Municipal d’Ocupació, Vicesecretaria, Cultura, Brigada, escoles bressol,
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Escola Música, Escola d’Adults, ofimàtica personalitzada a les estacions
de treball, comunicacions als serveis centrals, formació i canvi dels
sistemes antics amb traspàs de dades als sistemes nous.

En el tercer any del CAU (Centre d’Atenció a l’Usuari) s’han fet 3.755
actuacions classificades pels següents grups: 

Centre Atenció Usuari 
Incidències

Grup Actuacions Actuacions Actuacions Actuacions
2000 2001 2002 2003

AS400 746 278 445 356
Comunicacions 982 1.100 743 180
Contrassenyes 1.192 1.672 1.240 1.070
Impressores 3.400 2.998 2.230 1.012
Maquinari 905 270 485 397
Programari 1.853 1.048 927 572
Sistemes operatius 663 194 76 47
Telèfons 82 22 23 121

Total 9.823 7.588 6.169 3.755

DISTRIBUCIÓ GENERAL PER ÀREES

ÀREA Ordinadors
Personals Pantalles Impressores

GOVERNACIÓ 123 5 52
URBANISME 101 1 43
HISENDA 130 3 58
CULTURA/JOVENTUT 57 26
ALCALDIA 45 14
SERVEIS PÚBLICS 14 7
RELACIONS 15 10
BENESTAR 37 18
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DISTRIBUCIÓ PER ÀREES GENERAL TOTAL

ÀREA TERMINALS 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

GOVERNACIÓ 70 81 91 95 108 120 119 127 125 122 126 137 165 180
URBANISME 35 51 62 68 76 80 82 87 119 114 121 140 143 145
HISENDA 48 72 77 99 110 118 126 139 156 157 173 165 179 191
CULTURA/
JOVENTUT 4 11 22 25 23 32 30 34 34 34 23 24 73 83
ALCALDIA 4 6 6 6 6 9 14 16 16 19 25 26 32 59
SERVEIS PÚBLICS 4 5 8 9 9 10 9 10 10 12 14 16 20 21
RELACIONS 3 5 12 10 10 12 14 20 19 27 27 16 21 26
BENESTAR 2 5 5 13 13 15 19 22 24 25 20 33 43 55

170 236 283 325 355 396 413 455 503 510 529 557 676 759

XARXA DE COMUNICACIONS
DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA
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INSPECCIÓ F ISCAL D’ACT IV ITATS ECONÒMIQUES

El Departament d’INSPECCIÓ FISCAL ha realitzat els següents treballs:

Durant l’exercici de 2003, seguint el Pla d’inspecció aprovat per a aquell
exercici i amb una continuïtat respecte als dos anys anteriors, s’ha
treballat en l’impost sobre activitats econòmiques i en la tramitació
d'expedients sancionadors provinents de procediments de comprovació
abreujada.

En referència a la inspecció sobre l'impost sobre activitats econòmiques,
s'ha inspeccionat principalment el sector de la promoció immobiliària.
Davant la obligatorietat dels titulars d'aquest sector de presentar
anualment una declaració de superfície venuda, les diferències que s'hi
han trobat o la seva manca, ha estat el punt principal de regularització.
També referit al mateix impost s'han finalitzat els expedients iniciats
durant l'exercici anterior i referits al sector de l'hostaleria, concretament
en les activitats de bars i restaurants, amb l'objectiu principal de
comprovat la correcta tributació de màquines recreatives, de venda
automàtica i de jocs d'atzar.

D’altra banda, en la tramitació dels expedients sancionadors, provinents
de procediments de comprovació abreujada tramitats per la secció
d'exaccions sobre activitats econòmiques, a part dels referits a l'impost
sobre activitats econòmiques i a les taxes per a l'atorgament de llicència
d'obertura i ambiental, s'han iniciat expedients referits a les taxes per
ocupació de via pública i preus públics.

Amb aquest marc, les dades que ha suposat l'exercici de 2003 són les
següents:

- Subjectes passius inspeccionats .......................................................14
Per activitats empresarials .................................................................14
Per activitats professionals...................................................................0

- Expedients iniciats:
De comprovació i investigació .......................................................... 17
Sancionadors...................................................................................64
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INSPECCIÓ F ISCAL D’ACT IV ITATS ECONÒMIQUES

- Actes:
De conformitat .................................................................................. 2
De prova preconstituïda....................................................................15

- Liquidacions:
Quotes tributàries (incloent-hi recàrrecs municipals) .............70.891,91 €
Recàrrec provincial............................................................12.859,19 €
Interessos de demora.........................................................16.728,63 €
Sancions...........................................................................63.762,78 €

- Reclamacions presentades:
Escrits d’al·legacions...........................................................................6
Recursos de reposició .........................................................................4
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OFICINA D’ATENCIÓ AL  CONTRIBUENT

Durant l ’exercici 2003 s’han atès a l ’OFICINA D’ATENCIÓ AL
CONTRIBUENT les sol·licituds de 35.158 contribuents, segons el detall
següent:

Any 2003
Unitats funcionals Contribuents
IAE.............................................................................................4.155
TAXES LLICÈNCIES D’OBERTURES ................................................1.880
TAXES DOMINI PÚBLIC................................................................2.689
VEHICLES ...................................................................................5.811
IBI, BROSSA, GUALS I GTF ........................................................10.255
TAXES LLIC. OBRES –ICIO............................................................3.344
C.ESPEC.I QUOTES URBAN............................................................517
PLUSVÀLUA................................................................................4.907
SERVEIS TÈCNICS GTF ................................................................1.600

35.158

Els temps d’atenció s’han incrementat una mitjana d’1 minut
aproximadament en relació amb l’exercici anterior.

2002 2003
Unitats funcionals Mitjana Màx Mitjana Màx
IAE 00:09:12 00:59:40 00:10:30 00:59:58
TAXES LLICÈNCIES 
D’OBERTURES 00:06:32 00:58:52 00:08:16 00:59:18
TAXES DOMINI PÚBLIC 00:07:22 00:54:48 00:08:10 00:59:58
VEHICLES 00:05:56 00:59:02 00:06:00 00:59:20
IBI, BROSSA, GUALS I GTF 00:08:32 01:04:06 00:08:12 00:59:58
TAXES LLIC. OBRES –ICIO 00:07:10 01:01:10 00:07:08 00:53:16
C.ESPEC.I QUOTES URBAN. 00:07:22 00:49:14 00:07:08 00:43:18
PLUSVÀLUA 00:13:12 01:00:00 00:13:06 01:00:00
SERVEIS TÈCNICS GTF 00:11:10 01:00:00 00:13:18 01:00:00
TOTAL 00:08:40 01:04:06 00:08:56 01:00:00

En canvi, el temps mitjà d’espera dels contribuents ha disminuït en relació
amb el 2002.
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2002 2003
Unitats funcionals Mitjana Mitjana
IAE 00:04:38 00:03:04
TAXES LLICÈNCIES D’OBERTURES 00:05:20 00:02:54
TAXES DOMINI PÚBLIC 00:05:04 00:02:46
VEHICLES 00:04:08 00:03:18
IBI, BROSSA, GUALS I GTF 00:05:56 00:05:40
TAXES LLIC. OBRES –ICIO 00:06:16 00:05:12
C.ESPEC.I QUOTES URBAN. 00:09:10 00:05:54
PLUSVÀLUA 00:04:48 00:04:36
SERVEIS TÈCNICS GTF 00:06:10 00:05:34
TOTAL 00:05:18 00:04:24

A la bústia de queixes i suggeriments instal·lada a l’OAC, s’hi han
dipositat 27 documents, dels quals 13 són suggeriments, 12 són queixes i
2 són felicitacions per la qualitat del servei prestat. A tots se’ls ha donat
resposta i s’han realitzat les accions correctores i/o preventives
necessàries per millorar la qualitat del servei.
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Aquesta Adjuntia de Servei està integrada per dos blocs diferenciats, que
són el d’Actes i el d’Ordenació Administrativa i Corporativa. Pel que
respecta a ACTES, cal destacar el següent:

S’han dut a terme 5 sessions de juntes de portaveus; 3 han estat
ordinàries i 2, extraordinàries i urgents. Això suposa un total de 25 folis.

S’han dut a terme 19 sessions del Consell Plenari: 5 d’ordinàries, 10
d’extraordinàries, 3 d’extraordinàries i urgents i 1 de constitució del nou
consistori. S’han adoptat 300 acords i s’han tractat 26 precs i preguntes.
Tot això suposa un total de 880 folis.

S’han dut a terme 46 sessions de la Comissió de Govern; totes han estat or-
dinàries. S’han adoptat 674 acords. Tot això suposa un total de 830 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
2 de l’Empresa Municipal de Transports Públics Tarragona, SA
3 de l’Empresa Municipal de Serveis i Promocions d’Iniciatives
Municipals, SA
3 de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació, SA
3 de l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, SA
2 del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA

Això suposa un total de 32 acords i 51 folis.

Puntualment, i dins del termini fixat, s’han enviat periòdicament els
extractes dels acords adoptats per la Comissió de Govern, pel Consell
Plenari i per les juntes generals a la Delegació del Govern de la
Generali tat, a la Subdelegació del Govern, als caps d’àrea
administrativa, de servei, de secció, d’adjunties de secció i dels
departaments respectius.

Al llarg de l’any es confecciona un fitxer detallat i distribuït per àrees i
departaments dels acords adoptats pel Consell Plenari, per la Comissió de
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Govern 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 14.970, que comprenen el període entre l’1 de desembre de 2002 i el
30 de novembre de 2003. 

El nombre de documents exposats al tauler és el següent:

Documents de fora de l’Ajuntament ..............................................1.909
Documents dels departaments municipals ........................................ 910

Pel que fa a Ordenació Administrativa i Corporativa, cal destacar que
s’han tramitat els següents assumptes:

Consell Plenari de constitució del nou Ajuntament de data 14 de juny de
2003.

Per acord del Consell Plenari extraordinari i urgent de data 14-06-03:

- Quedar assabentats del Decret amb data 14-06-03, de nomenament de
tinents d’alcalde, de membres de la Comissió de Govern i de delegacions
de l’Alcaldia.

- Establir els membres de la corporació que exerciran el seu càrrec en
règim de dedicació exclusiva o parcial.

Delegació de la relació amb la Fundació Tàrraco Energia Local del Sr.
Àngel Fernández en el Sr. Agustí Mallol, pel Decret d’Alcaldia amb data
19-06-03.

Delegació en el Sr. Aregio de l’aprovació de les factures dels contractes
de subministraments, pel Decret d’Alcaldia amb data 19-06-03.
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Per acord del Consell Plenari extraordinari de data 27-06-03:

- Aprovar la creació i composició de les comissions informatives i de
seguiment i el nomenament dels seus presidents, el nomenament dels
representants de la corporació als òrgans col·legiats en què ha d’estar
representada, la delegació de competències del Consell Plenari a favor de
la Comissió de Govern i la periodicitat de les sessions del Consell Plenari i
de la Comissió de Govern.

- Quedar assabentats del Decret amb data 19-06-03, de delegació en el
Sr. Alejandro Fernández de la contractació dels subministraments fins a
60.101 €, i la d’assistència i serveis fins a la quantia de 60.101 € en tot
allò que es refereixi o afecti matèries pròpies de Promoció Econòmica, i
aprovació de les factures corresponents als contractes esmentats.

- Quedar assabentats del Decret amb data 19-06-03, de delegació en el
Sr. Àngel Fernàndez de la contractació d’assistència i de serveis fins a la
quantia de 60.101 € en tot allò que es refereixi o afecti matèries pròpies
de l’Àrea de Territori, i aprovació de les factures corresponents als referits
contractes.

Per acord del Consell Plenari Ordinari de data 01-08-03:

- Quedar assabentats del Decret amb data 04-07-03, de delegació en el
Sr. Jordi Miquel Sendra Vellvé de la signatura de la documentació que es
refereixi a totes aquelles matèries sobre les quals té competència el Sr.
Joan Aregio Navarro, excepte les de pressupostos, disposició de
despeses, hisenda i compres.

- Quedar assabentats del Decret amb data 04-07-03, de delegació en el
Sr. Raül Font-Quer Plana de la contractació de subministraments fins a
60.101 €, i la d’assistència i serveis fins a la quantitat de 60.101 €.

- Designar els membres de representació no municipal del Patronat
Municipal de Turisme de Tarragona.

- Nomenar la Sra. Maria Lluïsa Expósito Molina com a patrona de la
fundació privada Heura Tarragona.
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Per acord del Consell Plenari Ordinari de data 06-10-03:

- Quedar assabentats del Decret amb data 13-08-03, de delegació en la
Sra. Carme Duch de la contractació dels subministraments fins a 60.101
€, i la d’assistència i serveis fins a la quantia de 60.101 € en tot allò que
es refereixi o afecti matèries pròpies d’Ensenyament i Universitats, i
aprovació de les factures corresponents als contractes esmentats.

- Quedar assabentats del Decret amb data 08-09-03, de delegació en la
Sra. Carme Duch de tot el que fa referència a l’Escola Municipal de
Música.

- Nomenar el Sr. Joan Aregio Navarro com a membre de la Comissió
Executiva de l’IMSST, en substitució de la Sra. Maria Lluïsa Expòsito
Molina.

Per acord del Consell Plenari Ordinari de data 22-12-03:

- Crear la Ponència Tècnica de Trànsit i nomenar els seus membres, com
també nomenar la secretària delegada i la secretària delegada substituta,
per delegació del secretari general.

- Quedar assabentat del Decret amb data 23-10-03, de nomenament del
representant municipal al Consell d’Administració de la societat Serveis
Públics Electrònics, SA.

- Quedar assabentat del Decret amb data 04-12-03, d’avocació a favor
de l’Alcaldia de la competència en matèria d’arxiu administratiu que fins
ara tenia delegada el conseller delegat de Gestió Econòmica i
Pressupostària i Serveis Centrals.

-Nomenar el representant d’aquest Ajuntament al Consell d’Administració
i a l’Assemblea del Consorci Localret, i el seu substitut.

- Nomenar el representant d’aquest Ajuntament a l’Agrupació per a la
Promoció del Port de Tarragona AIE.
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Cal destacar també que s’han tramitat els següents assumptes:

L’Adjuntia d’Ordenació Administrativa i Corporativa continua coordinant
el procés de transformació administrativa, amb el suport de l’empresa LTC
Project. En aquest sentit, durant el transcurs de l’any 2003 l’Ajuntament
de Tarragona ha donat un pas molt important per a consolidar l’esmentat
procés: s’ha creat l’anomenada Comissió de Projectes de Millora,
constituïda per 12 membres, la qual, sota la presidència de la Secretaria
General, es constitueix en el marc idoni per a posar en comú tots aquells
aspectes relacionats amb l’esmentada modernització administrativa.

Com a derivació d’aquesta Comissió, s’han creat tres grups de treball
específics: el Grup de Treball de l’Edifici de la Rambla Nova i OMAC, el
Grup de Treball del Pla Informàtic i el Grup de Treball del Mapa de
Processos.

Paral·lelament, aquesta Adjuntia també està gestionant altres projectes,
que permetran a l ’Ajuntament de Tarragona incorporar-se
progressivament en el procés d’utilització de la tecnologia de la
informació i de la comunicació a les Administracions públiques, i que són
els següents: 

- Implantació del Projecte per a la gestió telemàtica dels canvis de
domicilis amb les Administracions públiques, juntament amb la
participació de CAT365, entre d’altres.

- S’ha tramitat i signat el Conveni del Projecte Nodat, juntament amb el
Departament d’Informàtica, que permet a l’Ajuntament de Tarragona,
amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, instal·lar nous
telecentres en el municipi com a punts públics d’accés a Internet per part
dels ciutadans de Tarragona.

- S’ha iniciat la tramitació per a implantar la signatura electrònica a
l’Ajuntament de Tarragona.

- Contractació de l’empresa Bonet Consulting, SA, perquè faci un estudi
sobre determinades àrees de l’Ajuntament en relació amb el compliment i
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la incorporació en la documentació administrativa de la legislació referent
a la protecció de dades de caràcter personal.

- Participació de l’Ajuntament de Tarragona en les diferents plataformes
electròniques creades per la Generalitat de Catalunya i el Consorci
Localret, tals com EACAT, CAT365, o Plataforma de contractació
electrònica (PECAP), amb l’objectiu d’aplicar la tramitació per via
telemàtica dels processos administratius a les Administracions públiques.

- Tramitació del Conveni entre l ’Ajuntament de Tarragona i
l’Administració Oberta de Catalunya per a la creació d’un registre
auxiliar telemàtic.
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Expedients tramitats pel Departament de PERSONAL durant l'any 2003:

ASSUMPTES NOMBRE EXPEDIENTS

Avançament de quantitats a divers personal de
l'Ajuntament ....................................................................................10
Ajuts amb càrrec al Fons Social.........................................................10
Jubilacions.......................................................................................17
Faltes i sancions ...............................................................................75 
Expedients disciplinaris .......................................................................9
Gratificacions per serv. especials i extraordinaris................................12
Dietes assistència tribunals ..................................................................4
Llicències (assumptes propis, maternitat)...............................................3
Autorització reducció jornada ...........................................................48
Excedències i reingressos ..................................................................12
Comissió serveis.................................................................................3
Convocatòries de places i llocs de treball ...........................................16
Plans d’ocupació ................................................................................1
Compatibilització altres llocs de treball .............................................. 9 
Nomenaments....................................................................................7
Triennis i reconeixements de serveis previs........................................... 4
Premis antiguitat...............................................................................74 
Indemnitzacions per jubilació anticipada .............................................7 
Expedients diversos ..........................................................................94 
Abonament despeses renovacions carnets de conduir ...........................9
Contractació de personal (265 treballadors).......................................20
Liquidacions per finalització relació laboral de 
treballadors d’aquest Ajuntament ....................................................366

TOTAL.........................................................................................810

APROVACIÓ DE LA PLANTILLA MUNICIPAL, DEL SEU ORGANIGRAMA I
DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FUNCIONARIS,
PERSONAL LABORAL FIX, DE DURADA DETERMINADA I EVENTUAL

El Consell Plenari, en la sessió ordinària tinguda el dia 8 de novembre de
2002, va aprovar la plantilla municipal per a 2003, el seu organigrama i
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la relació de llocs de treball reservats a funcionaris, personal fix, de
durada determinada i eventual, amb les següents modificacions:

A LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA:
1.- Crear les següents places:
Una d’arquitecte, grup A
Una d’enginyer tècnic industrial, grup B
Una de topògraf, grup B
Una de tècnic superior en protecció civil, grup A
Una de tècnic mitjà en protecció civil, grup B
Una de tècnic en nòmines, grup C
Una de vigilant mediambiental, grup D
2.- Transformar una plaça d’aparellador, actualment vacant, en una plaça
de tècnic en prevenció, grup B. 
3.- Canviar la denominació de la plaça de cap de recursos humans,
actualment vacant, que passa a denominar-se coordinador de mitjans
materials i personals, grup C.
4.- Amortitzar una plaça de subaltern, actualment vacant.

AL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FUNCIONARIS: 
1.- Crear els següents llocs de treball:
Un de cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
Un de coordinador municipal de Protecció Civil
Un de cap de gestió administrativa de personal
Un d’adjunt al cap de la Unitat Tècnica de Salut Pública
Un d’adjunt al cap de la Unitat Tècnica de Medi Ambient
Un d’analista de la Unitat Tècnica de Salut Pública
24 d’especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1)
Un de cap de grup d’Esports
Un de cap de grup de Medi Ambient
Un de cap de grup de Salut Pública
Un de cap de grup de l’Assessoria Fiscal
2.- Transformar el lloc de treball de cap de secció de Llicències d’Obres i
Inspecció, actualment vacant, en un d’adjunt a cap de secció de Llicències
d’Obres i Inspecció. 
3.- Canviar la denominació dels següents llocs de treball:
El de cap de secció de Medi Ambient, Protecció Civil, Sanitat i Consum i
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Trànsit i Multes, pel de cap de secció de Medi Ambient, Sanitat i Consum i
Serveis Públics.
El de cap de secció de d’Obertura Establiments i Disciplina Urbanística,
pel de cap de secció de Llicències i Disciplina Urbanística.
El de cap de servei d'Assessorament Fiscal, pel de cap de servei
d’Assessorament d’Intervenció i Fiscalització de la Gestió Econòmica
El d’adjunt a cap de secció de l’Assessoria Fiscal, actualment vacant, per
la d’adjunt a cap de secció tècnica en Fiscalització i Gestió Econòmica
El de cap de grup de Lleves, pel de cap de grup d’Estadística

A LA RELACIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX :
1.- Crear els següents llocs de treball, reservats a personal laboral fix:
Un de cap tècnic i de manteniment de l’Àrea de Cultura, nivell salarial 2.
Un d’enginyer tècnic agrícola, nivell salarial 3.
Un de tècnic de comunicació de cultura, nivell salarial 4.
Un de tècnic auxiliar de comunicació, nivell salarial 5.
Un de tècnic auxiliar de cultura popular i tradicional, nivell salarial 5.
Un de tècnic auxiliar de joventut, nivell salarial 5.
Un de coordinador del voluntariat en protecció civil, nivell salarial 5, a
temps parcial.
Un d’auxiliar tècnic de producció cultural, nivell salarial 8.
Un d’encarregat de gestió cultural, nivell salarial 8.
Vuit d’auxiliar recepcionista, nivell salarial 9.
Tres de conserge, nivell salarial 9.
Dos de verificador fiscal, nivell salarial 9.
Quatre d’ajudant de jardineria, nivell salarial 10.

2.- Suprimir els següents llocs de treball de personal laboral fix, els quals
es troben vacants:
Dos de mestre de serveis especials, nivell salarial 7.
Un de mestre paleta.
Un de cap de luminotècnia i so, nivell salarial 8.
Un de cap de maquinària escènica i tramoia, nivell salarial 8.
Un de conductor, nivell salarial 8.
Un d’encarregat de serveis diversos, nivell salarial 8.
Un d’oficial 1ª conductor, nivell salarial 8.
Un d’oficial 1ª electricitat i fontaneria, nivell salarial 8.
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Dos d’oficial 1ª paleta, nivell salarial 8.
Tres d’oficial 1ª pintor, nivell salarial 8.
Sis d’oficial d´oficis, nivell salarial 8.
Un d’oficial d’impremta, nivell salarial 8.
Dos d’oficial 2ª conductor, nivell salarial 9.
Un d’oficial 2ª fusteria, nivell salarial 9.
Tres d’oficial 2ª jardineria, nivell salarial 9.
Un d’oficial 2ª paleta, nivell salarial 9.
Cinc de peó, nivell salarial 12.
Un de personal de neteja, nivell salarial 12.
3.- Transformar el lloc de treball de director d’escoles bressol en el de
coordinador de les escoles bressol municipals, separant d’aquest lloc de
treball les funcions de direcció de les escoles bressol del Ninot i la
Taronja.

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, les quals
consten a l'expedient i es donen per reproduïdes 

El Consell Plenari, en la sessió tinguda el dia 11 de juliol de 2003, va
acordar modificar la relació de llocs de treball, reservats a personal
laboral, suprimint un lloc de treball de mestre d’escoles bressol, vacant, i
creant un lloc de treball d’educador d’escoles bressol.

El Consell Plenari, en la sessió tinguda el dia 6 d’octubre de 2003, va
acordar modificar la plantilla municipal, suprimint una plaça de
guardapasseig.

Així mateix, va acordar modificar la relació de llocs de treball, reservats
a personal laboral, de la següent manera:
1.- Crear un lloc de treball de subaltern, amb el nivell salarial 10.
2.- Crear catorze llocs de treball de subaltern, amb el nivell salarial 10, a
temps parcial, amb jornada de 20 hores setmanals.
3.- Crear deu llocs de treball de subaltern, amb el nivell salarial 10, a
temps parcial, amb jornada de 10 hores setmanals. 
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El Consell Plenari, en sessió la tinguda el dia 22 de desembre de 2003,
va aprovar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per al 2004, el
seu organigrama i la relació de llocs de treball reservats a funcionaris,
personal fix, i eventual, la qual plantilla i relació de llocs de treball es
detallarà en la memòria del proper exercici. 

A continuació, es reprodueix la plantilla municipal vigent en data 31 de
desembre de 2003, i també la relació de llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral fix, i eventual: 

PLANTILLA MUNICIPAL
CLASSIFICACIÓ DENOMINACIÓ nombre GRUP 

DE LA PLAÇA places segons
art. 25

Llei
30/84

FUNCIONARIS AMB
HABILITACIÓ DE 
CARÁCTER NACIONAL

Secretari 1 A
Vicesecretari 1 A
Interventor 1 A
Tresorer 1 A

ESCALA D´ADM.GRAL.
Subescala tècnica Tècnic Adm. General 14 A

Tècnic Admtiu. en Relac.Públiques 1 A
Tècnic Admtiu. "a extingir" 4 A

Subescala de gestió Tècnic Mitjà de gestió local 13 B
Subescala administrativa Administratiu d´Adm. General 48 C
Subescala auxiliar Auxiliar d´Adm. General 121 D
Subescala subalterna Subaltern d´Adm. General 6 E

ESCALA D´ADM. ESPECIAL
Subescala tècnica
Tècnics superiors: Cap Servei Control i Estudis Econ. 1 A

Llicenciat Ciències Químiques 1 A
Arquitecte 4 A
Enginyer Industrial 1 A
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Enginyer de Camins 1 A
Veterinari 1 A

Tècnics diplomats: Aparellador 3 B
Enginyer Tècnic Obres Públiques 1 B
Enginyer Tècnic Industrial 2 B
Director Brigades 1 B
Sotsdirector Brigades 1 B
Analista-Programador 1 B
Tècnic Serveis Econòmics 2 B
Tènic Mitjà, enginyer tècnic industrial 1 B
Tècnic Llengua Catalana 1 B
Tècnic en Adm. d´empreses 1 B
Tècnic en Emp. i Activ. Turístiques 1 B
Topògraf 1 B
Bibliotecari 1 B
Assistent Social 2 B

Tècnics auxiliars: Delineant 25 C
Subescala serveis especials
Classe: Policia Local Intendent Major 1 A

Intendent 1 A
Sotsinspector 1 C
Sergent 7 C
Caporal 29 D
Agent 156 D

Classe: Auxiliars 
Policia Local Guardapasseig 2 E
Classe:Places
Comeses Espec. Cap Serveis d´Urbanisme 1 A

Tècnic de control financer 1 A
Tècnic superior en protecció civil 1 A
Tècnic mitjà en protecció civil 1 B
Tècnic en prevenció 2 B
Cap de gestió de residus i neteja 1 C
Coordinador de mitjans materials 
i personals 1 C
Especialista d'informàtica Intervenció 1 C
Tècnic en nòmines 2 C
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Inspector Fiscal 4 C
Agent Executiu 2 C
Encarregat General Brigada 1 C
Encarregat Magatzem i Tallers 1 C
Encarregat de Projectes i Serveis 1 C
Encarregat Jardineria 1 C
Encarregat Paleta 2 C
Encarregat Serveis Especials 21 C
Encarregat Verif. d´Obres Serv.Activ 7 C
Inspector de salut pública 1 C
Encarregat de Relac.Púb. I Protocol 2 C
Especialista en llengua catalana 1 C
Mestre-Mecànic Conductor 1 C
Mestre de Laboratori 1 C
Encarregat de Senyalització 1 C
Programador d´Informàtica 5 C
Tècnic Auxiliar d´Informàtica 1 C
Tècnic Auxiliar Gestió Cultural 1 C
Verificador de Projectes i Serveis 1 D
Operador d´Informàtica 1 D
Agent executiu auxiliar 2 D
Vigilant mediambiental 1 D
Llacer 1 D

Classe: Personal Oficis
Encarregats Encarregat Brigada Cultura 1 D
Mestres Mestre serraller 1 D
Oficials Paleta 1 D

Mecànic 1 D
Oficial Clavegueram 1 D
Oficial Conductor 1 D
Oficial Pintor 1 D
Oficial Jardiner 4 D
Oficial Telefonista 1 D
Oficial Serveis Especials 17 D

Ajudants Taquillera Recintes Històrics 1 E
Ajudant Serveis Especials 2 E

Operaris Operari Serveis Especials 4 E
TOTAL PLACES 568
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nivell salarial PERSONAL LABORAL FIX
o grup-destinació LLOC DE TREBALL LLOCS
2 Arquitecte 1
2 Biòleg 1
2 Cap Gabinet Imatge Gràfica i Autoedició 1
2 Cap tècnic i de manteniment de l’àrea de cultura 1
2 Coordinador de les escoles bressol municipals 1
2 Director Museu Història 1
2 Periodista 2
2 Professional Informació 1
2 Químic 1
2 Responsable Gabinet Tècnic Gestió Cultural 1
2 Tècnic superior de gestió cultural 2
2 Tècnic Manteniment Patrimoni 1
2 Tècnic titulat en història 1
3 Assistent Social 1
3 Coordinador Cultural 1
3 Documentalista 1
3 Enginyer tècnic agrícola 2
3 Enginyer tècnic d'informàtica 2
3 Especialista en pedagogia de 

l'Escola Munic. de Música 1
3 Mestre d´Adults 13
3 Professor de cant 1
3 Professor de guitarra 1
3 Professor de llenguatge musical i piano 4
3 Professor de música moderna i saxòfon 1
3 Tècnic d´Inserció Professional 1
3 Tècnic de Joventut 1
4 Mestre d´Escoles Bressol 5
4 Mestre de flauta travessera (10 mesos) 1
4 Mestre de llenguatge musical (10 mesos) 1
4 Mestre de Música 1
4 Mestre de violí (10 mesos) 1
4 Mestre de violoncel (10 mesos) 1
4 Monitor d'arts plàstiques (9 mesos, temps parcial) 3
4 Monitor de teatre (9 mesos, temps parcial) 6
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4 Tècnic de comunicació de cultura 1
5 Cap Taquilles Equipaments Escènics 1
5 Coordinador del voluntariat en protecció civil 

(15 h/setmana) 1
5 Educador d´escoles bressol (10 mesos) 3
5 Educador d'escoles bressol 3
5 Responsable tècnic de lluminotècnia i so 1
5 Responsable tècnic de maquinària escènica 1
5 Tècnic auxiliar de comunicació 1
5 Tècnic auxiliar de cultura popular i tradicional 1
5 Tècnic Auxiliar Gestió Cultural 3
5 Tècnic auxiliar de joventut 1
5 Delineant 3
6 Oficial Administratiu de 1ª 2
7 Assistent Tècnic en Consum 1
7 Assistent Tècnic en Medi Ambient 1
7 Mestre de serveis especials 16
7 Oficial administratiu de 2ª 5
7 Porter d´Escola 13
8 Auxiliar tècnic de producció cultural 1
8 Encarregat Gestió Cultural 2
8 Encarregat Serveis Diversos 1
8 Oficial 1ª conductor 2
8 Oficial 1ª fuster 1
8 Oficial 1ª paleta 1
8 Oficial Administratiu de 3ª 13
8 Oficial d´Oficis 5
8 Oficial Electricista, Especialista en Sonorització 1
8 Oficial telefonista 1
8 Oficial de tramoia de 2ª 2
8 Cuiner Escoles Bressol 1
8 Operador de plòter 1
9 Agent gestor de la recaptació executiva 1
9 Auxiliar de maquetació i composició 1
9 Auxiliar recepcionista 8
9 Auxiliar Recepcionista, temps parcial, 

25 hores setmanals 31
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9 Conserge 24
9 Oficial 2ª conductor 1
9 Verificador fiscal 2
9 Vigilant de Neteja Pública 1
10 Ajudant de jardineria 4
10 Ajudant Ofici 2
10 Subaltern 30
10 Subaltern (20h setmanals) 14
10 Subaltern (10h setmanals) 10
10 Taquiller 1
10 Ajudant de Cuina 1
11 Operari especialista 61
11 Peó especialista de Jardineria 4
12 Peó 28
12 Persona de neteja 2
C-19 Especialista en cartografia, projectes o serveis 

(nivell 1) 3
C-21 Especialista d'informàtica de l'àrea de Tresoreria 1
D-18 Cap comptabilitat recaptació executiva 1
D-18 Auxiliar tècnic d'informàtica 3
D-18 Especialista d'informàtica de la recaptació executiva 1
D-18 Mestre de conducció 1
D-18 Mestre de mecànica 1
D-18 Mestre d'electricitat i fontaneria 1
D-18 Mestre paleta 2
E-16 Adjunt a l'encarregat d'ordenances del 

palau municipal 1
TOTAL LLOCS 395

PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACIÓ DEL nombre
LLOC DE TREBALL de llocs
Assessor en matèria de serveis 1
TOTAL 1
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ORGANIGRAMA I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 
Nivell Classif. Denominació del lloc de treball
compl. orgànica
desti.

ÀREA SECRETARIA
30 1. Secretari General 
18 1.1. Secretaria Particular de la Secretaria General 
28 1.3. Cap de Serveis Assessoria Jurídica
26 1.3.1. Lletrat de l'assessoria jurídica
26 1.3.2. Lletrat de l'assessoria jurídica
20 1.3.3. Cap departament adm. Asessoria Jurídica  
28 1.4. Cap servei benestar,cultura,joventut i serv.públics
24 1.4.1. Cap de la Unitat Tècnica de Medi Ambient
22 1.4.1.1. (*) Adjunt a cap de la Unitat Tècnica de Medi Ambient
24 1.4.2. Cap de la Unitat Tècnica Salut Pública
22 1.4.2.1. (*) Adjunt a cap de la Unitat Tècnica Salut Pública
20 1.4.2.1.1. Analista de la Unitat Tècnica Salut Pública
26 1.4.3. Cap de gestió de l'àrea de cultura
22 1.4.3.1. Adjunt a cap secció Cultura
21 1.4.3.2. Tècnic especialista de gestió cultural
22 1.4.3.3. Adjunt a cap de gestió administrativa de Cultura
20 1.4.3.3.1. cap d'unitat administrativa de cultura
20 1.4.3.3.2. cap d'unitat administrativa de cultura
18 1.4.3.3.3. cap de grup d’esports 
22 1.4.4. Cap gestió adm. Museu d'Història
18 1.4.4.1. Cap de grup d'adm. del Museu d'Història
18 1.4.4.1.1(*) Encarregat Subalterns Museu Història
24 1.4.5. Cap de secció de medi ambient, sanitat i consum 

i serveis públics
22 1.4.5.1. Adjunt cap Sec. Sanitat i Medi Ambient
20 1.4.5.1.1. Cap de l'Oficina Mun.d'Informació al Consumidor 
20 1.4.5.1.2. Cap departament de Medi Ambient 
18 1.4.5.1.2.1. cap de grup de medi ambient
20 1.4.5.1.3. Cap de gestió de residus i neteja
18 1.4 5.1.3.1. Cap de grup de Neteja Pública
18 1.4.5.1.4. cap de grup de salut pública
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22 1.4.5.2. Cap departament Serveis Públics
18 1.4.5.2.1. Cap de grup de serveis públics
20 1.4.6. Cap departament Ensenyament
18 1.4.6.1. Encarregat Conserges Col·legis Públics
20 1.4.7. Cap departament Promoció Econòmica
20 1.4.8. Cap Departament Relacions Empreses M.
20 1.4.9. Cap departament Trànsit i Multes
18 1.4.9.1. Cap de grup de Trànsit i Multes
20 1.4.10. Cap departament Serveis Socials
24 1.4.12. Coordinador municipal de Protecció Civil
23 1.4.12.1. Tècnic superior en protecció civil (planificació)
18 1.4.12.2. Tècnic mitjà en protecció civil (prevenció)
20 1.4.12.3. Cap departament adm. Protecció Cívil
26 1.5.(**) Cap de personal
25 1.5.1. cap de gestió administrativa de personal
22 1.5.1.1. Adjunt a cap de secció de Personal
20 1.5.1.1.1. Cap de departament de personal
17 1.5.1.1.2. Auxiliar informàtica dep. personal 
20 1.5.1.2. Cap de departament de formació
22 1.5.1.3. coordinador de mitjans materials i personals
18 1.5.1.3.1(*) Encarregat d'Ordenances
16 1.5.1.3.1.1(*) Adjunt a l'encarregat d'ordenances del 

palau munic.
26 1.6. Adjunt a cap de serv.d'ordenació adm.i corporativa
22 1.6.1. Adjunt a cap de secció d'ordenació administrativa
20 1.6.1.1. Cap de departament d'actes  
18 1.6.1.1.1.(*) Auxiliar tècnic d'informàtica
24 1.7.(**) Cap del Gabinet de l'Alcaldia 
24 1.8. Cap de Secció d'Informàtica 
22 1.8.1. Analista,adjunt cap secció Informàtica
22 1.8.2. Analista,adjunt cap secció Informàtica
21 1.8.3. Analista d'informàtica
21 1.8.4. Analista d'informàtica
21 1.8.5. Tècnic en xarxes informàtiques
20 1.8.6. Cap operació Secció Informàtica 
18 1.8.7.(*) Auxiliar tècnic d'informàtica
18 1.8.8.(*) Auxiliar tècnic d'informàtica
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18 1.8.9.(*) Auxiliar tècnic d'informàtica
18 1.8.10.(*) Auxiliar tècnic d'informàtica
24 1.9. Cap secció de Relacions
20 1.9.1. Cap departament Relacions Públiques
18 1.9.1.1. Cap de grup Oficina Informació 
26 1.10 Director de l'arxiu
22 1.10.1 Adjunt a cap de secció de l'Arxiu
22 1.10.2 Tècnic en arxivística
22 1.11. Adjunt a cap de secció d'estadística
18 1.11.1. cap de grup d'estadística
22 1.12. Adjunt a cap de secció del registre general
18 1.12.1. Cap de grup de registre general
24 1.13 Cap de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

ÀREA D'URBANISME
30 1.2.(**) Vicesecretari General
28 1.2.1. Cap Serveis Urbanisme
24 1.2.1.1. Cap Sec.Tècnica Urbanisme i Informes
22 1.2.1.1.1. Adjunt cap sec.Tècnica Urbanisme i Informes
20 1.2.1.1.2. Cap departament Informes Tècnics Urbanisme 

i Llicències
24 1.2.1.2. Cap secció Arquitectura
22 1.2.1.2.1. Adjunt a cap secció Arquitectura 
22 1.2.1.2.2. Cap departament Disseny Urbà i 

conservació d'edificis
24 1.2.1.3. Cap secció Enginyeria Industrial  
22 1.2.1.3.1. Adjunt cap de secció Projectes i Serv. 

d'enginyeria industrial
20 1.2.1.3.1.1. Cap departam. Delineants Eng.Ind.
19 1.2.1.3.1.2. Encarregat de projectes i serveis
22 1.2.1.3.2. Adjunt cap secció Tècnica Activitats
18 1.2.1.3.2.1. Inspector auxiliar d'activitats
18 1.2.1.3.2.2. Inspector auxiliar d'activitats
24 1.2.1.4. Cap Secció Enginyeria de Camins
22 1.2.1.4.1. Adjunt cap secció Enginyeria Camins
20 1.2.1.4.1.1. Cap depart. Delineants Eng.Camins
24 1.2.1.5. Cap secció administrativa d'Urbanisme
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22 1.2.1.5.1. Adjunt cap secció Urbanisme-Gestió, Patrimoni
Mun. del sól i Registre Solars

20 1.2.1.5.1.1. Cap de departament d'urbanisme-gestió
22 1.2.1.5.2. Adjunt a cap de secció d'urbanisme-planejament
20 1.2.1.5.2.1. Cap de departament d'urbanisme-planejament
24 1.2.1.6. Cap secció Contractació d'Obres, Béns i Serveis
22 1.2.1.6.1. Adjunt a cap secció Contractació Obres, Béns 

i Serveis
20 1.2.1.6.1.1. Cap dep.Contractació Obres,Béns i Serv.  
20 1.2.1.6.1.2. Cap departament d'Obres Municipals
24 1.2.1.7. cap de secció de llicències i disciplina urbanística
22 1.2.1.7.1. Adjunt a cap secció de llicències d'obertura 

d'establiments
20 1.2.1.7.1.1. Cap departament de Llicències i Taxes d'Obertures 

d'Establiments
18 1.2.1.7.1.1.1.Cap de grup de llic. d'obertura d'establiments
22 1.2.1.7.2. adjunt a cap de secció de llic. d'obres i inspecció
20 1.2.1.7.2.1. Cap departament llicències d'obres
18 1.2.1.7.2.1.1.Cap de grup de llicències d'obres
22 1.2.1.7.2.2. Cap departament d'Inspecció d'Obres
22 1.2.1.8. Adjunt a cap de secció de béns i domini públic
20 1.2.1.8.1. Cap departament Béns i Domini Públic
18 1.2.1.8.1.1. Cap de grup de béns i domini públic
22 1.2.1.9 Cap de Contractació d'Obres, Béns i Serveis

ÀREA INTERVENCIÓ
30 2. Interventor 
18 2.1.(**) Secretari particular de la Intervenció
21 2.2. Especialista d'informàtica de l'àrea d'Intervenció
17 2.2.1 Auxiliar informàtica area Intervenció
28 2.3. Cap servei Control i Estudis Econòmics
22 2.3.1. Adjunt cap secció Comptabilitat 
20 2.3.1.1. Cap departament de Pressupostos
18 2.3.1.1.1. Cap de grup de despeses a justificar
22 2.3.2. Adjunt a cap de secció de Compres i 

Control de Despeses
18 2.3.2.1. Cap de grup de control de despeses
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22 2.3.3. Cap departament Assessoria Econòmica
22 2.3.4 Tècnic en gestió pressupostària
28 2.4. Cap de servei de Rendes i Exaccions
24 2.4.1. Cap secció Exaccions Sobre Activitats Econòmiques
22 2.4.1.1. Adjunt cap secció exaccions sobre Activitats 

Comercials, industrials i professionals
20 2.4.1.1.1. Cap departament Preus Públics sobre A.E. 
20 2.4.1.1.2. Cap departament de Vehicles
18 2.4.1.1.3. Cap de grup de l'impost s/activitats econòmiques
22 2.4.2.1. Cap de gestió d'exaccions s/propietat immobiliària 
22 2.4.2.1.1. Adjunt cap gestió exaccions s/propietat

immobiliària
20 2.4.2.1.1.1. Cap dep. Impost sobre Béns Immobles 
20 2.4.2.1.1.2 Cap dep.taxes i preus públics s/propietat urbana
20 2.4.2.1.2. Cap departament Contribucions Especials i 

Quotes Urbanització
20 2.4.2.1.3. Cap departament Plusvàlua 
19 2.4.2.1.4(*) Especialista d'informàtica del gabinet tècnic fiscal
18 2.4.2.1.4.1 Cap de grup del gabinet tècnic fiscal
18 2.4.3 Cap de grup de verificació fiscal
28 2.5. cap de serv. assessorament d'Intervenció i fiscalitz. 

gestió econ.
22 2.5.1. adjunt a cap de secció tècnica en fiscalització de 

la gestió econ.
18 2.5.1.1. cap de grup d’assessoria fiscal
20 2.6. Cap dep. inspecció fiscal
18 2.6.1. inspector fiscal del departament inspecció fiscal
18 2.6.2. inspector fiscal del departament inspecció fiscal

ÀREA TRESORERIA
30 3. Tresorer 
21 3.1.(*) Especialista d'informàtica de l'àrea de Tresoreria
28 3.2. Cap de servei de tresoreria
20 3.2.1.1. Cap de departament de tresoreria
18 3.2.1.1.1.(*) Responsable de caixa i bestretes de caixa
18 3.2.1.1.1.1. Cap de grup de Caixa 
18 3.2.1.1.2. Cap de grup de Nòmines
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22 3.2.2. Cap de la recaptació executiva 
21 3.2.2.1.1. Cap de gestió de la recaptació executiva 
17 3.2.2.1.1.1(*) Cap d'unitat de fallits de la recaptació executiva
18 3.2.2.1.2.(*) Cap de comptabilitat de la recaptació executiva 
18 3.2.2.1.3.(*) Especialista d'informàtica de la recaptació exec. 
17 3.2.2.1.3.1(*) Auxiliar d'informàtica de la recaptació executiva
21 3.2.3. Cap de gestió de la recaptació voluntària 
20 3.2.3.1. Cap Departament Recaptació Voluntària 
18 3.2.3.1.1. Cap de Grup Recaptació Directa

SERVEIS DE LA GUÀRDIA URBANA
28 4. Cap de la Guàrdia Urbana
28 4.1. Sotscap de la Guàrdia Urbana
18 4.1.1. Cap de grup d'administració de la GU

SERVEIS DE BRIGADA
24 5. Director dels Serveis de Brigada
22 5.1. Encarregat General de Brigada
18 5.1.1.(*) Mestre de jardineria
18 5.1.2.(*) Mestre de jardineria
18 5.1.3.(*) Mestre de jardineria
18 5.1.4.(*) Mestre de jardineria
22 5.2. Encarregat de magatzem i tallers
21 5.2.1. Encarregat de fusteria
18 5.2.1.1.(*) Mestre de fusteria
21 5.2.2. Encarregat de pintura
18 5.2.3.(*) Mestre de mecànica
18 5.2.4.(*) Mestre d'electricitat i fontaneria
18 5.2.5.(*) Mestre d'electricitat i fontaneria
18 5.2.6.(*) Mestre de conducció
18 5.2.7.(*) Mestre de conducció
18 5.2.8.(*) Mestre de conducció
18 5.2.9.(*) Mestre de conducció
18 5.2.10. Mestre serraller
22 5.3. Encarregat de paletes
22 5.4. Encarregat de paletes
18 5.4.1.(*) Mestre paleta
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18 5.4.2.(*) Mestre paleta
18 5.4.4.(*) Mestre de clavegueram

LLOCS DE TREBALL NO ADSCRITS
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 especialista en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)
19 2 especialistes en cartografia, projectes o serveis (nivell 1) (*)

(*) Llocs de trebal a cobrir, indistintament, per personal funcionari o
laboral
(**) Llocs de treball a cobrir pel procediment de lliure designació

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2003
(Aprovada per Resolució del tinent d’alcalde delegat en matèria de
personal amb data 8 de maig de 2003 i modificada per resolucions amb
dates 4 de setembre i 2 d’octubre de 2003)
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ANNEX 1: FUNCIONARIS DE CARRERA
Grup CLASSIFICACIÓ Nº de Denominació i 

vacants sistema de selecció
C Escala d’administració general, 

subescala administrativa. 3 Administratiu 
d’administració general; 
concurs-oposició per
promoció interna

D Escala d’administració general, Auxiliar d’administració
subescala auxiliar. 8 general; oposició lliure

A Escala d’administració especial, sub- Arquitecte; 
escala tècnica, classe tècnics superiors. 1 concurs-oposició lliure.

D Escala d’administració especial, Caporal de la Guàrdia
subescala de serveis especials, Urbana; concurs-oposició
classe policia local. 5 per promoció interna.

D Escala d’administració especial, Agent de la Guàrdia 
subescala de serveis especials, Urbana;
classe policia local. 3 concurs-oposició lliure.

D Escala d’administració especial, Agent de la Guàrdia 
subescala de serveis especials, Urbana; concurs
classe policia local. 3 de mobilitat horitzontal.

B Escala d’administració especial, Tècnic en prevenció; 
subescala de serveis especials, concurs-oposició 
classe places de comeses especials. 1 per promoció interna.

C Escala d’administració especial, Tècnic en nòmines; 
subescala de serveis especials, concurs-oposició
classe places de comeses especials. 1 per promoció interna.

C Escala d’administració especial, Encarregat de verificació
subescala de serveis especials, d’obres, serveis, activitats 
classe places de comeses especials. 1 i fiscalitat; concurs-oposició

per promoció interna.
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D Escala d’administració especial, Agent executiu auxiliar; 
subescala de serveis especials, concurs-oposició lliure.
classe places de comeses especials. 2

ANNEX 2: PERSONAL LABORAL FIX

Categoria Denominació del lloc Nivell de Nº de Sistema
laboral de treball titulació vacants de selecció

2 Tècnic titulat en història Llicenciat en història 1 Concurs-
oposició
lliure

4 Tècnic de comunicació Diplomat universitari 1 Concurs-
de cultura oposició 

lliure
6 Oficial administratiu de 1ª Batxiller 1 Concurs-

oposició
promoció
interna

8 Oficial administratiu de 3ª Graduat escolar 5 Concurs-
oposició
promoció
interna

8 Oficial electricista, espe- Graduat escolar 1 Concurs-
cialista en sonorització oposició 

lliure
9 Auxiliar de maquetació i Graduat escolar 1 Concurs-

composició oposició 
lliure

12 Peó Certificat d’escolaritat 2 Concurs 
reservat a 
disminuits

NOMENAMENTS
Durant l'any 2003 es van efectuar els següents nomenaments de personal
per tal d’ocupar els llocs que tot seguit es relacionen:
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DATA PLAÇA O RELACIÓ 
NOMENAMENT LLOC DE TREBALL    
03.04.2003 1 coordinador mitjans Funcionari de carrera

materials personals
04.06.2003 1vicesecretari general Funcionari habilitació 

caràcter nacional
23.07.2003 1 arquitecte interí Funcionari interí
06.08.2003 1 tècnic en control financer Funcionari en pràctiques
12.11.2003 1 tècnic en control financer Funcionari interí
02.12.2003 3 tècnic mitjà gestió local Funcionari de carrera
18.12.2033 1 tècnic en nòmines Funcionari de carrera

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE
VICESECRETARI PEL PROCEDIMENT DE LLIURE DESIGNACIÓ
L’alcalde, pel Decret amb data 30 de gener de 2003, va aprovar la
convocatòria i les bases per a la provisió, pel procediment de lliure
des ignac ió ,  de l  l loc  de  t reba l l  de  v icesecre tar i  genera l  de
l’Ajuntament de Tarragona, reservat a funcionaris amb habilitació de
caràcter nacional. 

CONVOCATÒRIES PER A COBRIR PLACES DE FUNCIONARIS, PER
PROMOCIÓ INTERNA

DATA DENOMINACIÓ DE NOMBRE SISTEMA DE
CONVOCATÒRIA LA PLAÇA PLACES SELECCIÓ

CONVOCADES
30 de juliol 2003 Tècnic en nòmines 1 Concurs-

oposició

CONCURS PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL INTERÍ

DATA CONVO- SISTEMA SELECCIÓ DENOMINACIÓ NOMBRE
CATÒRIA LLOC TREBALL LLOCS
11.04.2003 Concurs lliure Tècnic control financer 1



ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 
I SERVEIS CENTRALS

PERSONAL

CAPÍTOL IV

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2003 193

CONCURSOS INTERNS DE MÈRITS ENTRE FUNCIONARIS I TREBALLADORS
LABORALS FIXOS PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL
El conseller delegat en matèria de personal, pel Decret amb data 13 de
gener de 2003, va acordar aprovar la convocatòria del concurs intern de
mèrits, entre funcionaris de carrera de la plantilla d'aquest Ajuntament,
per a la provisió de diversos llocs de treball, d’acord amb les bases
aprovades pel mateix Decret, segons es determina a continuació: 

Lloc de treball Requisits
Denominació Complement Plaça Grau

de destinació o grup personal
Cap de gestió administrativa de personal 25 Grup A o B 22
Coordinador municipal de Protecció Civil (*) 24 Grup A o B 22
Cap de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà 24 Grup A o B 22
Cap de secció d’enginyeria industrial 24 Grup A 22
Adjunt a cap de la Unitat Tècnica de 22 Grup A
Medi Ambient o nivell 

salarial 2 (**)
Adjunt a cap de la Unitat Tècnica de 22 Grup A o 
Salut Pública nivell 

salarial 2 (**)
Adjunt a cap de secció de projectes i 
serveis d'enginyeria industrial 22 Grup A o B 22
Adjunt a cap de secció de llicències d'obres 
i inspecció 22 Grup A o B 20
Analista de la Unitat Tècnica Salut Pública 20 Grup B o C 18
Cap de departament de recaptació voluntària 20 Grup B o C 18
24 especialistes en cartografia, projectes 
o serveis (nivell 1) 19 Delineants (**)
Cap de grup d’esports 18 Grup C o D 16
Cap de grup de medi ambient 18 Grup C o D 16
Cap de grup de neteja pública 18 Grup C o D 16
Cap de grup de salut pública 18 Grup C o D 16
Cap de grup d’assessoria fiscal 18 Grup C o D 16

(**) Aquests llocs de treball poden ser coberts, indistintament, per
personal funcionari de carrera o laboral fix.
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Lloc de treball Requisits
Denominació Nivell Titulació Nivell

salarial acadèmica salarial
Oficial 1ª paleta 8 Certificat d’escolaritat o equivalent 10 o 11
2 de verificador fiscal 9 Graduat escolar o equivalent 10 o 11
4 d’ajudant de jardineria 10 Certificat d’escolaritat o equivalent 11

El conseller delegat en matèria de Recursos Humans i Gestió de Personal,
pels decrets amb dates 2 i 31 de juliol de 2003, va acordar aprovar,
respectivament, les bases i la convocatòria del concurs intern de mèrits,
entre funcionaris de carrera de la plantilla d’aquest Ajuntament, per a la
provisió de dos llocs de treball d’especialista en cartografia, projectes o
serveis (nivell 1).

CONCURSOS PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL NO
PERMANENT

DATA CON- SISTEMA DENOMINACIÓ NOMBRE
VOCATÒRIA SELECCIÓ
11.03.2003 Concurs lliure Llicenciat biologia, bioquímica

farmàcia o veterinària(en pràctiques) 1
11.04.2003 Concurs lliure Encarregat Tècnic Joventut 1
11.04.2003    Concurs lliure Educadors escoles bressol 

(substitucions)
19.05.2003 Concurs lliure Enginyer tècnic informàtica

(en pràctiques) 2
19.05.2003 Concurs lliure Especialista continguts multimèdia 1
08.07.2003 Concurs lliure Mestres adults (substitucions)    
15.10.2003 Concurs lliure Mestre adults (ciències experim.) 1
21.10.2003 Concurs lliure Tècnic ocupació juvenil 1
24.10.2003 Concurs lliure Treballador control entrades 3
24.10.2003    Concurs lliure Parc Treballador tasques muntatge i

de control equip de muntatge 1
24.10.2003 Concurs lliure Nadal Treballador tasques muntatge 4
24.10.2003    Concurs lliure Treballador control monitors 1
24.10.2003    Concurs lliure Monitor control activitats 36
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PLANS D’OCUPACIÓ 
El tinent d’alcalde delegat en matèria de personal , pel Decret amb data
12 de juny de 2003, va aprovar l’última fase del programa d’ocupació
anomenat “Complementar l’experiència”. 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL EN RÈGIM DE DRET LABORAL
Durant l'any 2003 es van efectuar les següents con-tractacions de
personal, en règim de dret laboral: 

CATEGORIA NOMBRE
Acomodadors ................................................................................190
Auxiliar administrativa......................................................................19
Auxiliar recepcionista .........................................................................1
Auxiliar taquilles ................................................................................1
Auxiliar tècnic producció cultural.........................................................1
Bioquímica ........................................................................................1
Educadora escoles bressol.................................................................16
Encarregat gestió cultural....................................................................3
Encarregat tècnic joventut ...................................................................2
Enginyer tècnic agrícola......................................................................1
Enginyer tècnic informàtic ...................................................................5
Especialista continguts multimèdia .......................................................1
Especialista AUTOCAD.......................................................................2
Llicenciat en dret ...............................................................................2
Mestre adults .....................................................................................4
Mestre clarinet ...................................................................................1
Mestre guitarra ..................................................................................1
Mestre llenguatge musical ...................................................................3
Mestre música educació infantil ...........................................................1
Mestre percussió.................................................................................2
Mestre violí ........................................................................................1
Mestre violoncel .................................................................................1
Monitora arts plástiques......................................................................1
Monitora teatre ..................................................................................1
Peó .................................................................................................11
Subalterns......................................................................................113
Taquillers ...........................................................................................3
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Tasques control activitats ...................................................................36
Tasques control monitors .....................................................................1
Tasques muntatge ...............................................................................4
Tasques muntatge i control equip muntatge...........................................1
Tècnic comunicació ............................................................................1
Tècnic mitjà gestió local ......................................................................2
Verificadors empadronament ..............................................................6

Total ...........................................................................................439

Programes d'ocupació
Ajudants tasques administratives .......................................................67
Auxiliar administrativa........................................................................2
Monitor .............................................................................................1
Monitora suport .................................................................................3
Oficial Forestal...................................................................................3
Oficial Jardineria ...............................................................................1
Personal no qualificat .......................................................................49
Tècnica suport....................................................................................2
Treballadors no qualificats ................................................................21

Total ...........................................................................................149

TOTAL.........................................................................................588

DOCUMENTACIÓ
Pel que fa al personal contractat, s'ha tramitat la documentació diversa
que a continuació s'indica, amb destinació a l'Institut Nacional de la
Seguretat Social, Tresoreria Territorial, Oficina de Treball de la Generalitat.

Comunicats altes ............................................................................591
Comunicats baixes .........................................................................493
Liquidacions Seguretat Social (TC1, i TC2) .......................................209
Certificats cotitzacions ....................................................................215

Certificats i qüestionaris formalitzats relatius a treballadors que han
causat baixa en situació d'ILT ............................................................19

Certificats serveis prestats .................................................................82  
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ELECCIONS SINDICALS
En data 21 de febrer de 2003, es van fer en aquest Ajuntament les
eleccions sindicals per a la designació de la Junta de Personal i del
Comitè d’Empresa, les quals afectaven, respectivament, els funcionaris de
carrera i interins i el personal contractat en règim laboral.

Pel que fa al personal funcionari, es van constituir les meses electorals,
situades en els següents llocs: Pati del Rei Jaume I al Palau Municipal,
Magatzem Brigada i Parc Guàrdia Urbana, amb un cens total de 492
empleats.

Quant al personal laboral, es van constituir 3 meses, una per als
treballadors tècnics i administratius i dues per als treballadors
especialistes i no qualificats, situades en els següents llocs: Pati del Rei
Jaume I al Palau Municipal, i Magatzem Brigada, amb un cens total de
579 empleats.

El nombre de representants a elegir per la Junta de Personal és d’11, i pel
Comitè d’Empresa, de 17. 

El resultat de les eleccions va ser el següent:

JUNTA DE PERSONAL
SINDICAT O CANDIDATURA NOMBRE DE REPRESENTANTS 
PLATAFORMA INDEPENDENT FUNCIONARIS 4
ASEMIT 4
UGT 2
CC OO 1

COMITÈ D’EMPRESA
SINDICAT O CANDIDATURA NOMBRE DE REPRESENTANTS 
UGT 8
CC OO 5
CANDIDATURA INDEPENDENT 3
USTEC-STEs 1
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PREMIS ANTIGUITAT
De conformitat amb l’article 21 de l’Acord sobre les condicions de treball
dels funcionaris municipals, per al període 2000-2003, aprovat pel
Consell Plenari de data 22 de novembre de 2000, durant l’any 2003 es
van concedir els següents premis d’antiguitat: 

A 22 funcionaris d’aquest Ajuntament, una gratificació equivalent a
l’import d’una mensualitat, pel fet d’haver complert 33 o 32 anys de
servei en aquesta corporació. 

A 52 funcionaris municipals, una gratificació equivalent al 50% d’un
mensualitat, per haver complert 23 o 22 anys de servei en aquesta
corporació.

INDEMNITZACIONS PER JUBILACIÓ ANTICIPADA
L’article 14 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels
funcionaris i del Conveni laboral d’aquest Ajuntament, per al període
2000-2003, preveu la concessió d’indemnitzacions per jubilació
anticipada, d’acord amb les retribucions brutes anuals del funcionari,
edat de jubilació i de la quantia de la pensió íntegra mensual. 

Durant l’any 2003, van accedir a la jubilació anticipada 5 funcionaris i 1
treballador contractat laboral fix d’aquest Ajuntament, als quals se’ls va
concedir la corresponent indemnització. 

PLA DE PENSIONS
L’article 14 de l’Acord sobre les condicions de treball dels funcionaris i del
Conveni laboral de l’Ajuntament de Tarragona, aprovats pel Consell
Plenari de data 22 de novembre de 2000, disposa que els funcionaris de
carrera i els contractats laborals fixos podran optar per adherir-se al Pla
de jubilació fent renúncia expresa a totes les prestacions del fons social o
bé al 50%.

A les esmentades condicions i Conveni laboral, també s’hi estableix que
la corporació farà una aportació anual el 2003 de 601,01 euros al Pla
de jubilació de cada treballador que s’hi adhereixi al 100%, i de 300,51
euros per a cada treballador que s’hi adhereixi al 50%. 
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Durant l’any 2003, el nombre de funcionaris i personal laboral fix adherit
al Pla de pensions era de 298 (276 al 100% i 22 al 50%). 

El tinent d’alcalde delegat de Gestió Econòmica i Pressupostària, pel
Decret amb data 28 de març de 2003, va aprovar ordenar el lliurament
de 172.489,98 euros, en concepte de l’aportació de la corporació, per al
2003 al Pla de pensions que té subscrit l’Ajuntament per als seus
treballadors (funcionaris i laborals fixos) amb PREVISION 2, FONDO DE
PENSIONES amb BANSABADELL PENSIONES, E.G.F.P., SA, com a entitat
gestora, i BANCO SABADELL, SA, com a entitat dipositària. 

RENOVACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DEL PLA DE
PENSIONS
L’article 17 de les especificacions del Pla de pensions d’aquest Ajuntament
disposa que els membres de la Comissió de Control del Pla designats pel
promotor, així com també els elegits pels partícips, seran nomenats per un
període màxim de quatre anys.

L’article 13 de les esmentades especificacions disposa que la dita
Comissió de Control estarà constituïda per 10 membres, dels quals 5
seran representants dels partícips, que assumiran també la representació
dels beneficiaris, i els 5 restants seran representants del promotor del Pla. 

En data 20 de desembre de 2003 es van complir els quatre anys de
mandat de l’actual Comissió de Control, per la qual cosa es va procedir a
la renovació dels seus membres mitjançant el corresponent procés
electoral

El dia 10 de desembre de 2003 van tenir lloc les eleccions per a la
designació dels cinc representants dels particips en la Comissió de Control
del Pla de Pensions.

Així mateix, el Consell Plenari, en la sessió del dia 22 de desembre de
2003, va designar els cinc representants de la corporació per tal de
formar part de la dita Comissió, la qual es constituirà el dia 23 de gener
de 2004. 
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AJUTS AMB CÀRREC AL FONS SOCIAL PER A FUNCIONARIS I EMPLEATS
D'acord amb el barem del Fons Social, que figura en l’Acord regulador
de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de
Tarragona, i el Conveni laboral de l’Ajuntament de Tarragona, vigents, es
van concedir a funcionaris i empleats 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, amb càrrec al mateix
fons social i per un import total de 111.182,20 euros.

AJUTS AMB CÀRREC AL FONS SOCIAL PER A PENSIONISTES
El Consell Plenari, en la sessió feta 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.

Per a la resolució de les peticions a l'esmentat fons social, existeix una
comissió presidida pel tinent d'alcalde delegat en matèria de personal
d'aquest Ajuntament i integrada per un representant de cada grup polític
municipal i per quatre pensionistes, i hi actua com a secretària una
funcionària adscrita al Departament de Personal. Aquesta Comissió es
reuneix com a mínim un cop al trimestre.

Durant l'any 2003 es van concedir ajuts a pensionistes d'aquest Ajuntament
i amb càrrec a l'indicat fons social per un import de 19.874,17 euros.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Durant l’any 2003, des de Prevenció s’han portat a terme les següents
actuacions:

a) Amb efectes de l’1-10-2003 s’ha contractat, per un períiode d’un any,
el servei de prevenció amb la Mútua d’Accidents de Treball de Tarragona.

b) A partir de l’1-5-2003 es va iniciar el servei de vigilància de la salut
que estableix l’art. 22 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos
laborals, que va ser contractat amb la Mútua d’Accidents de Treball de
Tarragona, la qual cosa ha suposat la coordinació de les corresponents
revisions mèdiques de tot el personal municipal.
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c) Preparació de sessions del comitè de seguretat i salut de dates 18 de
juliol, 30 d’octubre i 17 de desembre de 2003.

d) Treballs diversos per a la confecció del Pla d’emergència del Palau
Municipal.

e) En aplicació de Pla de formació en prevenció de riscos laborals s’han
desenvolupat les següents jornades formatives, que s’han ofert a un total
de 321 treballadors:
- investigació d’accidents
- riscos bàsics en els treballs de jardineria (2 edicions)
- curs bàsic de primers auxilis
- curs per a aplicador de productes fitosanitaris
- curs de nivell bàsic per a delegats de prevenció- primer i segon mòdul
(50 hores)
- riscos laborals en el muntatge d’empostissats
- riscos específics del personal subaltern
- riscos específics en treballs d’oficina
- riscos específics en treballs de neteja
- riscos laborals en la construcció
- riscos específics dels conserges d’escola

f) Tramitació de 72 comunicats d’accident i posterior gestió de la
investigació sobre aquests accidents. Des de l’octubre de 2003, aquesta
tramitació es fa mitjançant una nova aplicació informàtica del Ministeri de
Treball i Assumptes Socials, anomenat sistema DELTA.

g) Coordinació amb el Servei de Prevenció de la Mútua d’Accidents de
Treball de Tarragona per a l’elaboració dels següents informes tècnics i
posterior gestió de les mesures correctores:

- Avaluació de riscos i posterior lliurament del full d’informació als
treballadors dels llocs de treball de: mestre d’adults, subaltern del Museu
d’Història, monitor d’arts plàstiques i monitor de teatre.
- Avaluació específica del nivell d’il·luminació de l’Escola Municipal de
Música.
- Avaluació específica de la sala de control telefònic del Parc de la
Guàrdia Urbana.

CA
PÍ

TO
L 

IV



AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2003202

ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 
I SERVEIS CENTRALS

PERSONAL

CAPÍTOL IV

- Avaluació específica de les condicions ambientals dels vestuaris del Parc
de la Guàrdia Urbana.
- Revisió de l’avaluació de les condicions de seguretat i salut dels
magatzems de la Brigada Municipal.
- Informe a la Secció de Compres referent a l’adquisició d’equips de
protecció individual per la Brigada i personal de neteja. 
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Els treballs realitzats pel Departament de PREUS PÚBLICS I TAXES SOBRE
LA PROPIETAT URBANA durant l'exercici de 2003 han estat els següents: 

Revisió i confecció del Padró de Matrícula urbana de 2003, que inclou la
taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombriaires, per adequar-lo a
l'ordenança vigent, amb un total de 63.785 rebuts i un import total de
5.545.601,75 €.

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 2003, d'acord amb la modificació
efectuada en l'Ordenança de preus públics vigent, amb un total de 2.343
rebuts i un import 288.930,89 €.

Confecció i aprovació del Padró addicional V de Matrícula urbana dels
exercicis de 2000, 2001, 2002 i 2003, amb un total de 196 rebuts i un
import de 20.585,71 €.

Notificació individual i publicació dels desconeguts, en el seu cas, de les
liquidacions del Padró addicional V.

Confecció i aprovació del Padró addicional W de Matrícula urbana, dels
exercicis de 2000, 2001, 2002 i 2003, amb un total de 2.499 rebuts i un
import de 188.485,62 €.

Notificació individual i publicació dels desconeguts, en el seu cas, de les
liquidacions del Padró addicional W, exercici 2000.

Notificació individual de les liquidacions del Padró addicional W,
exercicis 2001, 2002 i 2003.

Confecció i aprovació de liquidacions de guals i reserves d’espai, de
l’exercici de 2000, corresponents a altes i rebuts rectificats, amb un total
de 16 rebuts i un import de 4.267,10 €.
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Notificació individual i publicació dels desconeguts, en el seu cas, de les
liquidacions de guals i reserves d’espai, exercici 2000.

Publicació dels desconeguts, de les liquidacions de guals i reserves
d’espai, exercicis 2001 i 2002. 

Revisió i modificació, en el seu cas, de les bases de dades, tant de
Matrícula urbana com de guals, per tal d'esmenar les errades existents,
així com la seva actualització constant.

Tramitació de 237 instàncies, relatives a reclamacions dels padrons de
matrícula urbana i guals de diferents exercicis.

Tramitació de 24 decrets de baixes d'ofici i 207 decrets de tramitació i
resolució d’expedients.

S'ha efectuat el control de les liquidacions corresponents als padrons
esmentats, 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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Relació del nombre d’entrades i sortides de documents al Departament de
REGISTRE GENERAL durant el passat any 2003:

REGISTRE D’ENTRADA ..............................................................60.554

REGISTRE DE SORTIDA..............................................................45.773
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El SERVEI D’ASSESSORAMENT D’INTERVENCIÓ I FISCALITZACIÓ DE LA
GESTIÓ ECONÒMICA de la Gestió Econòmica durant l’any 2003 ha
realitzat els següents treballs:

Ordenances fiscals i preus públics

Modificació d’ordenances fiscals i de preus públics
- Tramitació de la modificació de les ordenances fiscals núm. 12, 13, 14,
15, 19 i 20, per tal d’adequar-les a les disposicions de la nova Llei
51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.
- Tramitació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora
de la taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombraries, per tal de
clarificar el càlcul dels arrodoniments de les quotes en cas d’haver-se
d’efectuar prorrateig, d’acord amb els criteris generals establerts a
l’Ordenança núm. 1, general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs
i altres ingressos de dret públic, fixats en base a la Llei 46/1998, de 17
de desembre, sobre introducció a l’euro.
- Preparació i tramitació de la modificació de l’Ordenança núm. 17,
reguladora dels preus públics, per tal d’incloure les tarifes corresponents
als serveis i activitats a desenvolupar en les noves instal·lacions esportives
al pavelló de Sant Salvador.
- Tramitació, fins a l’aprovació definitiva, de la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, aprovada provisionalment per acord del Consell
Plenari de data 23 de desembre de 2002, per tal d’establir diferents
beneficis fiscals en el marc de la Llei 50/1998, i d’acord amb la proposta
formulada per la Comissió de Beneficis Fiscals.
- Preparació i tramitació de la modificació de les ordenances fiscals núm.
2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20 i 21, i de l’Ordenança núm. 17,
reguladora dels preus públics, per a l’any 2004. 
- Tramitació de l’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de l’impost sobre
béns immobles, en el sentit d’incloure beneficis fiscals per a les famílies
nombroses, d’acord amb la proposta formulada per la Comissió de
Beneficis Fiscals i aprovada pel Consell Plenari.
- Tramitació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 20, reguladora
de l’impost sobre activitats econòmiques, com a conseqüència de
l’execució provisional de la Sentència núm. 1831 del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
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- Inici dels tràmits per a una nova modificació de l’Ordenança fiscal núm.
14, reguladora de l’impost sobre béns immobles, per tal d’adaptar el
concepte de família nombrosa a les disposicions de la nova Llei 40/2003,
de protecció a les famílies nombroses.
- 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 2003 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 mateix, també s’ha col·laborat
amb la Secció d’Informàtica per a la publicació del text de les esmentades
ordenances, tant a Internet com a la intranet.

Aprovació de preus públics
- En ús de la delegació conferida a la Comissió de Govern per a l’apro-
vació de determinats preus públics, es van preparar i tramitar els
corresponents a les següents activitats:
- Festivals d’Estiu Tarragona 2003.
- Casals d’Estiu 2003.
- Parc Infantil de Nadal 2003-2004.
- Preu del Palau Firal i de Congressos per l’any 2004.
- Preus de les llars d’infants municipals.. 

En total, 25 expedients de modificacions d’ordenances fiscals i de preus
públics i 5 d’aprovació de preus, elaborats, preparats i tramitats des
d’aquest Servei.

Comissió Informativa i de Seguiment de Gestió Econòmica I
Pressupostària
S’han fet durant el primer semestre 6 sessions, de les quals 3 van ser
extraordinàries i urgents, i les altres 3, ordinàries. Han comportat la
confecció de les corresponents convocatòries, ordres del dia, actes i
certificació del dictamen, i s’ha tractat, en el conjunt de les sessions fetes,
un total de 60 expedients.

Durant el segon semestre, i com a conseqüència de la constitució de la
nova corporació per causa de les eleccions, s’han fet 4 sessions,
corresponents a la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió
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Econòmica i Pressupostària i Serveis Centrals, i s’ha tractat, en el conjunt
de les sessions fetes, un total de 74 expedients.

Grup de treball creat amb l’objectiu d’estudiar possibles beneficis o
bonificacions fiscals, s’han fet:
- 3 sessions, ordinàries, que han comportat la confecció de les
corresponents convocatòries, ordres del dia, actes i certificació del
dictamen, i s’han tractat, en el conjunt de les sessions fetes, un total de 9
expedients.

Altres comissions:
- Sessió de la Comissió Especial de Comptes:
Amb confecció de la seva corresponent convocatòria, ordre del dia i acta.

- Membre en diverses comissions d’estudi i grups de treball. 

Certificacions de béns:
Des d’aquest Servei s’han gestionat durant l’any 2003 les següents
sol·licituds de certificats de béns:
- 143 procedents de les diferents unitats de Recaptació Executiva de la
Tresoreria General de la Seguretat Social d’arreu de l’Estat.

- 412 expedients procedents de sol·licituds de particulars.

- 18 certificats a petició d’organismes autònoms de recaptacions i altres
organismes.

Total 573 sol·licituds gestionades

Expedients de gestió: 
Pel que fa a la gestió administrativa d’expedients de l’Assessoria Fiscal: 

Cal esmentar que aquest Servei ha tramitat un total de 54 expedients
administratius de diferent temàtica: 
- Sol·licituds externes d’ajornaments i/o fraccionaments per diferents
conceptes (sancions, contribucions especials, etc.).
- Sol·licituds de devolucions d’ingressos indeguts (servei complet de grua
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aplicat a minusvàlids, etc.). 
- Sol·licituds de devolució d’avals. 
- Tramitació dels recursos de reposició presentats contra les liquidacions
meritades de la taxa pel mig servei de grua.
- Resolucions en compliment de les diferents sentències del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en relació amb la taxa fiscal per timbre
municipal aplicat a adjudicacions d’obra, etc.

Informes:
S’ha sol·licitat per escrit a aquest Servei un total de 76 informes, incloent
informes generals o criteris a aplicar. S’han de fer constar en aquest
apartat les nombroses consultes resoltes verbalment, sobre les quals no hi
ha constància escrita.

Informes de fiscalització:
Aquest Servei ha realitzat, dintre de les funcions assignades, la
fiscalització d’expedients dels diferents departaments, la quantitat de 261
informes de fiscalització en aquest exercici.

Atenció al públic:
En l’àmbit de l’atenció al públic, s’han atès les consultes que s’han
plantejat i s’ha procurat resoldre la temàtica plantejada.

Meses de contractació i subhastes de béns
Assistència, per delegació de la Intervenció General, com a vocal a 90
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. CA
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El Departament de TAXES I PREUS PÚBLICS SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES, durant el passat exercici, ha realitzat el següent:

S’han emès 1.626 dipòsits previs de preus públics i autoliquidacions
assistides de taxes, que corresponen a sol·licituds per atorgament de
llicències per ocupacions del domini públic, per la concessió de plaques
de guals, inscripció d’animals domèstics, prestació de serveis culturals i
esportius, cessió de béns municipals, celebració de matrimonis,
ocupacions de la via pública, platges, etc.; 1.212 han estat ingressades,
7 han estat compensades i la resta, amb quota zero, que han generat uns
ingressos d’1.069.007,89 €.

S’ha tramitat un total de 1.093 expedients segons el detall següent:
- 30 de devolucions
- 1 d’exempcions
- 15 informació sol·licitud/dades
- 1 altres sol·licituds
- 55 recurs reposició
- 2 aprovacions padró
- 3 esmenes ofici
- 548 aprovació liquidacions
- 48 comprovacions abreujades
- 2 suspensions
- 242 baixes
- 57 audiències
- 14 regulació gossos
- 32 sol. no subjecció
- 1 memòria anual
- 41 requeriments o.v.p.
- 1 devolució aval

S’ha confeccionat el Padró de taxes per ocupació del domini públic, amb
veles, marquesines, taules, ocupacions de la via pública, etc., amb 3.180
liquidacions i per un import total de 324.188,26 €, de les quals 381
liquidacions corresponen al Padró addicional per un impor t de
56.657,80 €.
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S’ha confeccionat un padró per tal de cobrar les cartelleres publicitàries
corresponents als anys 2000, 2001, 2002 i 2003, per imports
d’11.314,50 € , 12.040,40 € , 15.026,94 € i 16.222,28 € ,
respectivament.

S’han gestionat diferents convenis de gestió amb diferents empreses de
serveis i associacions, amb un import total de 12.407,92 €.

S’ha liquidat l’import del preu públic per ocupació del sòl, subsòl i vol a
diferents empreses de serveis, corresponent a l’1,5 % i l’1,9 % dels
ingressos obtinguts, amb un import total de 2.268.190,70 €.

S’han efectuat els càrrecs periòdics corresponents als rebuts del cànon
mensual en concepte de quioscs situats a la via pública, per un import
total de 44.363,26 €.

S’han tramès a la Recaptació Voluntària diferents càrrecs pels conceptes
següents:
- obres per un import de 452.486,37 €

- via pública per un import de 72.267,40 €

- cànons per concessions d’aparcaments, cessions de superfície, etc., per
un import total de 304.278,67 €

- diferents ocupacions del domini públic i prestacions de servei per un
import de 16.783,83 €

- control dels ingressos per ocupacions de la via pública gestionats a la
Guàrdia Urbana per import de 51.175,57 €
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El treball reali tzat pel Departament de TAXES PER OBERTURA
D’ESTABLIMENTS ha estat el següent:

S’han emès 803 autoliquidacions assistides per obertures d’establiments,
per un import total de 566.754,82 €, dels quals 13.230,72 €

corresponen a la publicació en el BOP i 147,25 €, a l’acta de
comprovació.
S’han emès 28 autoliquidacions assistides per autoritzacions ambientals,
per un import total de 29.192,52 €.
S’han efectuat 240 autoliquidacions amb quota zero per sol·licituds de
canvi de titularitat exemptes de pagament.
S’han tramitat 829 expedients pels següents assumptes: 
- Aprovar liquidacions definitives per concessió de llicència. 
- Aprovar liquidacions definitives per concessió de llicència amb
devolució de la taxa pel tràmit de la publicació en el BOP.
- 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.
- S’han tramès a la Recaptació Voluntària els càrrecs següents:
- 6 càrrecs per llicència d’obertura per un import total de 43.896,27 €.
- 5 càrrecs per anuncis al BOP per un import total de 408,15 €.
- 7 càrrecs per interessos de demora per un import total de 4.390,88 €.
- 3 càrrecs per procediment de constrenyiment de taxes per sol·licituds de
llicència d’obertura no ingressades en via voluntària per un import total
de 75.533,20 €.
- 3 càrrecs per procediment de constrenyiment de taxes per la tramitació
de la publicació en el BOP no ingressades en via voluntària per un import
total de 1.828,75 €.
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La gestió efectuada durant l’exercici de 2003 per la TRESORERIA és la
que figura a continuació:

1. EN MATÈRIA PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE (DADES
PROVISIONALS)

1.1. METÀL·LIC 
- Existències de tresoreria a 31-12-2002 .....................17.190.945,32 €
- Ingressos de comptes de tresoreria (exclosos
moviments interns i comptes de formalització) ........... 178.123.100,83 €
- Despeses de comptes de tresoreria (exclosos
moviments interns i comptes de formalització) ............180.235.477,32 €
- Existències de tresoreria a 31-12-2003 .....................15.078.568,83 €
- Moviments interns de tresoreria 
(traspassos entre comptes).........................................138.655.388,61 €

1.2. VALORS
- Existents a tresoreria a 31-12-2002 ..........................32.034.873,28 €
- Constituïts durant l’exercici..........................................6.615.439,71 €
- Devolucions durant l’exercici .......................................4.231.357,24 €
- Existents a tresoreria a 31-12-2003 ..........................34.418.955,75 €

2. EN MATÈRIA DE GESTIÓ D’INGRESSOS: DE RECAPTACIÓ GENERAL I
ALTRES INGRESSOS

2.1. RECAPTACIÓ GENERAL (VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA). GESTIÓ
COMPTABLE, DE CONTROL D’INGRESSOS I DE TRAMITACIÓ
D’EXPEDIENTS

2.1.1 Gestió comptable.

2.1.1.1 . D’ingressos, de baixes i de moviment de fons
- Formalització d’ingressos aplicats:  
del pressupost (+IVA) .................................................42.222.044,15 €
no pressupostaris ......................................................16.480.552,60 €
Total (2.740 registres) ..............................................58.702.596,75 €
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- Baixes de drets, anul·lació liquidacions:
del pressupost (+IVA) ....................................................3.076.230,55 €
no pressupostàries........................................................... 66.608,52 €

Total (844 rebuts) ......................................................3.142.839,07 €

- Baixes de drets per insolvències:
del pressupost (+IVA) .......................................................702.730,10 €
no pressupostàries.............................................................97.742,83 €

Total (731 rebuts) .........................................................800.472,93 €

- Traspàs de diners (transferències) de comptes restringits 
de recaptació a comptes operatius de tresoreria ...........53.961.836,96 €

2.1.1.2 De partides pendents d’aplicació
- D’ingressos aplicables (compte 438000 de comptabilitat de recaptació)
Saldo 31/12/02 Ingressat Aplicat Saldo 31/12/03
29.354,28 € 798.119,32 € 793.565,03 € 33.908,58 €

- D’ingressos a compte deutes i embargs en metàl·lic (compte 430000 de
comptabilitat de recaptació)
Saldo 31/12/02 Ingressat Aplicat Saldo 31/12/03
602.378,86 € 1.640.600,86 € 1.654.128,02 € 588.851,70 €

- D’ingressos a compte rebuts IAE 2003 (compte 438013 de comptabilitat
de recaptació)
Saldo 31/12/02 Ingressat Aplicat Saldo 31/12/03
0,00 € 564.855,71 € 0,00 € 564.855,71 €

2.1.1.3 . De moviments de la comptabilitat de recaptació
- Moviments comptables sobre conceptes d’ingressos d’alta............2.207
moviments
- Apunts del diari de la comptabilitat de l’exercici 2003 ...26.190 apunts

2.1.2 Gestió de control d’ingressos
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2.1.2.1 . 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
539.536,00 € 76.432,30 € 463.103,70 € 85,83 %

- Estadística Quadern 19. Fraccionament de deutes en Voluntària (2095
expedients)

Gestionat Retornat Ingressat % Cobrat
680.352,84€ 190.674,55 € 489.678,29 € 71,97 %

• De tributs de venciment periòdic

- Estadística Quadern 19. Rebuts de venciment periòdic de contribuents
en general

Data Rebuts Import Ingressat Retornat % Total
remesa remesa
12/05/03 88192 12.706.149,04 € 12.206.868,58 € 499.280,46 € 96,07%
06/10/03 4029 2.443.889,57 € 2.357.772 € 86.117,57 € 96,48%

- Estadística Quadern 19. Rebuts de venciment periòdic de contribuents
gestionats per administradors de finques

Data Rebuts Import Ingressat Retornat % Total
remesa remesa
12/05/03 1542 356.713,89 € 354.665,07 € 2.048,82 € 96,07%
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- Estadística Quadern 19. Rebuts de venciment periòdic de contribuents
gestionats per notaries

Data Rebuts Import Ingressat Retornat % Total
remesa remesa
12/05/03 1 93,06 € 93,06 € 0,00 € 100%

- Estadística Quadern 19. Rebuts de venciment periòdic (periodicitat
mensual) de rendes i de quioscos

Concepte Rebuts Import Ingressat Retornat % Total
remesa

Rendes 338 13.755,10 € 13.507,65 € 247,45 € 98,20%
Quioscos 154 34.215,89€ 33.506,61€ 709,28 € 97,93%

- Estadística Quadern 19. Rebuts domiciliats corresponents al 2n termini
de matrícula a l’Escola Municipal de Música.

Curs Rebuts Import Ingressat Retornat % Total
remesa

2002-2003 174 30.147,00 € 27.996,00 € 2.151,00 € 92,86%
2003-2004 182 31.365,53 € 29.688,57 € 1.676,96 € 94,65%

2.1.2.2 . D’ingressos gestionats per entitats col·laboradores en la
recaptació de tributs municipals a través de document cobrador emès en
format “Quadern 60” (procediment normalitzat únic per al cobrament en
qualsevol entitat de crèdit operant a Espanya de tot tipus de tributs,
sempre que les dades d’identificació se ajustin a les normalitzades per a
la seva captura y posterior comunicació)

- 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 mateixa recaptació la que genera el Q60 i en fa la
corresponent validació, després d’haver-se produït l’ingrés)
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Codi Entitat Import Liquidacions
9990 Recaptació Executiva 4.216.604 € 2480
9980 Recaptació Voluntària 1.326.474 € 653

- Estadística d’ingressos gestionats per entitats externes (es considera
entitat externa el compte restringit obert a cadascuna de les cinc 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”)

Compte Entitat Import Núm.
restringit bancària ingressat liquidacions % liquidac.
0049.1877.41.261 BSCH 4.555.859,23 € 6.138 4,17%
0652012

2073.0010.10.011 Caixa 9.046.833,88 € 53.573 36,43%
0411883 Tarragona

2081.0188.68.311 Caixa 2.406.728,66 € 12.754 8,67%
0000030 Penedès

2100.0006.37.020 Caixa 18.415.929,75 € 64.955 44,17%
1190587 Pensions

2013.0031.80.020 Caixa 1.720.737,11 € 9.647 6,56%
0598586 Catalunya

2.1.2.3 Estadística de cobraments en voluntària efectuats per la
Recaptació de l’Ajuntament de la Canonja (EMD)
Padrons Rebuts Import remeses Ingressat Retornat % Total
1r semest. 4.308 510.283,72 € 508.877,43 € 1.406,29 € 99,72%
2n semest. 32 22.690,76 € 19.908,73 € 2.782,03 € 87,74%

2.1.2.4 . Estadística de cobraments efectuats via compensació (deutes
amb crèdits)
Total expedients Ingressat per compensacions
116 2.787.817,41 €
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2.1.3 Gestió d’expedients
2.1.3.1 . De càrrecs presentats a la Recaptació per tal d’iniciar el
procediment recaptador: en Voluntària i en Executiva.

Càrrecs Import Núm. càrrecs
Directes a Executiva 589.991,59 € 17
Directes a Voluntària 53.4034.45,09 € 247
De Voluntària a Executiva (tributs 
inclosos en padrons anuals) 4.433.524.29 € 8

2.1.3.2 . De devolució d’ingressos indeguts. 
Núm. expedients Total import
50 (quatre decrets) 11.783,83 €

2.1.3.3 . D’embargament de comptes i salaris. 
Tipus d’embarg Expedients Import
Comtes corrents 4817 282.254,83 €
Salaris 299 109.663,98 €

2.2. ALTRES INGRESSOS
- Interessos en comptes corrents i dipòsits: .........................540.273,45 €
- Recàrrec d’apressament..............................................1.746.483,81 €
- Interessos de demora.....................................................247.109,97 €

3. EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE PAGAMENTS REALITZATS A TERCERS
(imports en €)

Del Pressupost No Pressupostaris Devol. d’ingressos TOTALS
• Per transferència bancària (64 relacions)
Imports totals
44.159.999,08 5.117.809,88 413.935,06 49.691.744,02

Nombre de pagaments
4022 898 505 5425

• Per confirming (31 relacions)
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Imports totals
21.410.362,17 0,00 0,00 21.410.362,17

Nombre de pagaments
4115 --- --- 4115

• Per xec bancari
Imports totals
4.670.487,85 86.897,47 0,00 4.757.385,32

Nombre de pagaments
641 17 --- 658

• En metàl·lic
Imports totals
237.359,02 35.226,30 1.582,15 274.167,47

Nombre de pagaments
272 129 19 420

• Compensacions amb deutes
Imports totals
2.690.223,28 97.594,13 0,00 2.787.817,41

Nombre de pagaments
112 4 116

4. EN MATÈRIA D’OPERACIONS DE CRÈDIT

4.1. OPERACIONS DE TRESORERIA
• Tramitades i concertades en l’exercici amb les següents entitats i pels
imports indicats:

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, per import d’1.450.000,00 €
- BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, per import d’1.100.000,00 €
- BANCO DE SABADELL, per import d’1.450.000,00 €
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4.2. OPERACIONS A LLARG TERMINI
• Destinades al finançament de les inversions del pressupost 2003, amb
les següents entitats:
- DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, per import de 3.368.173,47 €
- BANCO DE CRÉDITO LOCAL, per import de 3.400.000,00 €
• Destinades al refinançament de préstecs existents, amb les següents
entitats:
- BANCO DE CRÉDITO LOCAL, per import de 39.042.354,78 €, amb
destnació al refinançament dels préstecs signats anteriorment amb les
entitats Banco Bilbao Vizcaya Argentaria i Banco de Crédito Local.
- CAIXA DE PENSIONS, destinada a modificar un préstec signat el
31/12/1999 amb la mateixa entitat, consistent la modificació a diferir
l’amortització prevista per al 2004 en els anys posteriors, sense
allargament del període ni la resta de condicions contractades
inicialment.

4.3. CONTRACTACIÓ ACTIUS FINANCERS
No s’han contractat actius financers en el transcurs de l’exercici 2003.

5. EN MATÈRIA DE NÒMINES DE PERSONAL (RETRIBUCIONS ÍNTEGRES I
RETENCIONS)
• Nòmines de personal
- Gestió i confecció (1.357 perceptors) .................................12 nòmines 
- Retribucions íntegres.................................................23.288.254,36 €
- Retencions IRPF ..........................................................3.564.716,25 €
- Retencions Seguretat Social.........................................1.124.488,93 €
- Altres retencions..............................................................90.054,91 €

6. EN MATÈRIA DE PAGAMENT A TERCERS AMB RETENCIÓ RENDA
(PROFESSIONALS, ARREND. IMMOBLES I NO RESIDENTS) 

• Professionals
- Nombre de pagaments (417 perceptors).......................788 pagaments
- Import total dels pagaments ...........................................658.866,25 €
- Retenció IRPF ..................................................................96.084,08 €
• Arrendament d’immobles
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- Nombre de pagaments (5 perceptors).............................50 pagaments  
- Import total dels pagaments ...........................................341.998,98 €
- Retenció IRPF ..................................................................51.299,83 €
• No residents
- Nombre de pagaments (20 perceptors)...........................20 pagaments
- Import total dels pagaments ...........................................133.979,91 €
- Retenció IR........................................................................1.495,83 €

7. EN MATÈRIA DE TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

7.1. CERTIFICATS I INFORMES DIVERSOS EMESOS A INSTÀNCIA DE
TERCERS
- Del Departament de Tresoreria: Certificats ........................................60

Informes diversos .............................51  
- De Recaptació Voluntària: Informes i certificats .....................1040
- De Recaptació Executiva: Certificats ........................................51

Informes diversos ...........................171  

7.2. RECURSOS, RECLAMACIONS, COMPENSACIONS D’OFICI I ALTRES
RECLAMACIONS
- Del Departament de Tresoreria: Resolts pel Departament .................173

Tramesos a altres departaments ........30
Pendents de resoldre a 31/12/03 ..... 8

- De Recaptació Voluntària: Tramitats pel Departament ................85

7.3 ALTRES EXPEDIENTS DIVERSOS (FALLITS, EMBARGAMENTS, JUNTES
DE COMPENSACIÓ, ETC.)
- Del Departament de Tresoreria: tramitats pel Departament ............... 55

7.4. SUBHASTES CONVOCADES PER LIQUIDACIÓ DE DEUTES EN
EXECUTIVA

Total de convocades l’exercici 2003 ...............................................27
- Liquidació de deutes en el moment de la subhasta ..............................1
- Liquidació de deutes abans de realitzar-se la subhasta .................... 20
- Terceria presentada el dia de celebració de la subhasta .................... 1
- Realitzades ......................................................................................5
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Durant l’any 2003, el Departament de BÉNS I DOMINI PÚBLIC ha
realitzat els següents treballs:

S'han registrat al Departament de Domini Públic 821 documents
d'entrada.

S’han tramitat 782 expedients referents als següents conceptes:

Instal·lació de la Fira de Pasqua. L’organització i explotació han estat a
càrrec de l'Associació d'Industrials Firaires.

Autoritzacions per a 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, pancartes, tenderols, taules de
propaganda, de partits polítics, així com organització de proves
esportives, 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 amb caràcter
prorrogable, així com expedients sancionadors per exercir la venda
ambulant a la via pública sense la corresponent llicència municipal.

Expedient tramitat sobre actualització de la quantitat que abona la Cia.
Telefònica Nacional d’España per cabina telefònica en concepte de fluid
elèctric.

Expedients en tràmit sobre la instal·lació de quioscs de venda de cupons
pro-cecs en diferents punts de la ciutat a petició de l'Organització
Nacional de Cecs.
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Expedients per autoritzar la instal·lació de contenidors i sacs de recollida
de runes a la via pública.

S'han confeccionat 205 decrets de Domini Públic, que inclouen un total de
606 resolucions.

En el Departament de Béns s’han donat d’alta a l’Inventari de béns les
següents finques:

ALTES 2003
FINCA NÚM. 1400
Porció de terreny de forma rectangular destinada a vial. 
SITUACIÓ:
Zona de l’Oliva al costat de la UA. 37e en direcció a Sant Pere i Sant Pau
SUPERFÍCIE:  293 m2
CLASSIFICACIÓ: bé de domini i ús públic
DESTINACIÓ: VIAL a la zona de l’Oliva

FINCA NÚM. 1401/1
Porció de terreny de forma irregular, composta de dues porcions de
terreny físicament separades per la finca destinada a vialitat (finca 1400),
destinada a zona verda
SITUACIÓ:
Zona de l’Oliva al costat de la UA. 37e en direcció a Sant Pere i Sant Pau
FINCA 1401/1
SUPERFÍCIE: 11.785 m2 LÍMITS:

FINCA 1401/2
Superfície: 827 m2
CLASSIFICACIÓ: bé de domini i ús públic
DESTINACIÓ: ZONA VERDA a la zona de l’Oliva

FINCA NÚM. 1402
Porció de terreny destinada a equipament
SITUACIÓ:
Zona de l’Oliva al costat de la UA. 37e en direcció a Sant Pere i Sant Pau
SUPERFÍCIE:  3.775  m2.
CLASSIFICACIÓ: bé de domini i servei públic
DESTINACIÓ: EQUIPAMENT a la zona de l’Oliva
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FINCA NÚM. 1403
Porció de terreny destinada a vialitat
SITUACIÓ:
Zona de l’Oliva al costat de la UA. 37e. en direcció a Sant Pere i Sant
Pau
SUPERFÍCIE:  402 m2.
CLASSIFICACIÓ: bé de domini i ús públic
DESTINACIÓ: VIAL a la zona de l’Oliva

FINCA NÚM. 1404
Porció de terreny de forma triangular destinada a equipament 
SITUACIÓ:
Camí de la Partió de Camp Clar en el barri de Bonavista
SUPERFÍCIE:  120 m2
CLASSIFICACIÓ: bé de domini i ús públic
DESTINACIÓ: EQUIPAMENT 

FINCA NÚM. 1405
Porció de terreny de forma rectangular destinada a equipament educatiu.
SITUACIÓ:
Camí de la Partió de Camp Clar en el barri de Bonavista
SUPERFÍCIE:  11.257 m2
CLASSIFICACIÓ: bé de domini i ús públic
DESTINACIÓ: EQUIPAMENT EDUCATIU

FINCA NÚM. 1406
Porció de terreny de forma irregular destinada a zona verda.
SITUACIÓ:
Camí de la Partió de Camp Clar en el barri de Bonavista
RC: forma part de la UTM 8542706 
SUPERFÍCIE:  50 m2
CLASSIFICACIÓ: bé de domini i ús públic
DESTINACIÓ: ZONA VERDA 

FINCA NÚM. 1407
Porció de terreny destinada a zona verda.
SITUACIÓ:
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Camí de la Partió de Camp Clar en el barri de Bonavista
RC: forma part de la parcel·la 166 del polígon 26 (avui 00064 de
rústega)
SUPERFÍCIE:  16 m2
CLASSIFICACIÓ: bé de domini i ús públic
DESTINACIÓ: ZONA VERDA 

FINCA NÚM. 1408
Porció de terreny destinada a vialitat
SITUACIÓ:
Camí de la Partió de Camp Clar en el barri de Bonavista
RC: forma part de la UTM 8542706
SUPERFÍCIE:  2.642 m2
CLASSIFICACIÓ: bé de domini i ús públic
DESTINACIÓ: VIAL 

FINCA NÚM. 1409
Porció de terreny destinada a vialitat
SITUACIÓ:
Camí de la Partió de Camp Clar en el barri de Bonavista
RC: forma part de la UTM 8542706 
SUPERFÍCIE:  540 m2
CLASSIFICACIÓ: bé de domini i ús públic
DESTINACIÓ: VIAL 

FINCA NÚM. 1410
Porció de terreny de forma triangular destinada a zona verda.
SITUACIÓ:
Camí de la Partió de Camp Clar en el barri de Bonavista
RC: forma part de la UTM 8542706 
SUPERFÍCIE:  935 m2
CLASSIFICACIÓ: bé de domini i ús públic
DESTINACIÓ: ZONA VERDA 

FINCA NÚM. 1416
Espai lliure situat entre els carrers de Cronista Sessé i els edificis de
porxos de l’av. de Catalunya cantonada amb el carrer de Rovira i Virgili. 
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SITUACIÓ:
Carrer de Cronista Sessé 
SUPERFÍCIE SOLAR:
1530 m2 segons els tècnics municipals 
CLASSIFICACIÓ:
De domini i ús públic 
DESTINACIÓ
Espai lliure

FINCA NÚM. 1418
Parcel·la sobrera de forma triangular situada al sector els Cossis que
dóna front al passeig de Rafael de Casanova.
SITUACIÓ:
Passeig Rafael de Casanova, cantonada al camí A dels Cossis
SUPERFÍCIE SOLAR:
88 m2
SOSTRE: 44 m2
CLASSIFICACIÓ:
patrimonial
DESTINACIÓ: parcel·la sobrera

FINCA NÚM. 1415
Descripció: Casa del carrer del Trinquet Vell, 13 que s’ha d’enderrocar, i
pati interior de la casa del carrer del Cós del Bou, 12.
SITUACIÓ
Carrer del Trinquet Vell, núm. 13, de la Part Alta de Tarragona
SUPERFÍCIE:
313 m2
CLASSIFICACIÓ:
De domini i ús públic
DESTINACIÓ:
PART DE LA PLAÇA DEL CARRER DEL TRINQUET VELL
ESPAI PÚBLIC DE LA PART ALTA SEGONS EL PEPA 

FINCA 1438/1
Parcel·la sobrera al carrer Francolí, cantonada amb el carrer Valls 
SITUACIÓ:
Carrer Francolí cantonada amb el carrer Valls. 
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SUPERFÍCIE:
0,49 m2
CLASSIFICACIÓ
Bé patrimonial
DESTINACIÓ:
PARCEl·lA SOBRERA

FINCA 1438/2
Parcel·la sobrera al carrer Francolí, cantonada amb el carrer Valls 
SITUACIÓ:
Carrer Francolí, cantonada amb el carrer Valls. 
SUPERFÍCIE:
12,99 m2
CLASSIFICACIÓ
Bé patrimonial
DESTINACIÓ:
PARCEL·LA SOBRERA

Deixar constància a l’Inventari de béns immobles del següent:
Les dues parcel·les sobreres sumen una superfície de 13,48 m2
El sostre de les dues parcel·les és de 22,24 m2.

FINCA NÚM. 1417
DESCRIPCIÓ
Porció de terreny destinada a zona verda i que forma part de la zona
verda de Riu Clar.
SITUACIÓ:
finca 10 A del carrer A del barri de Riuclar
RC:
0938922 CF5503 H0001QH
REFER. MUNICIPAL:
18.06.022
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
Bé de domini i ús públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA
ZONA VERDA
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FINCA 1420
DESCRIPCIÓ:
Zona verda de la zona de l’entorn de l’Hospital Joan XXIII, també
anomenada zona Oest – Tarragona nucli principal 
SITUACIÓ:
Carrer Arquebisbe J. Pont i Gol 
REFERENCIA CADASTRAL:
1944118CF5514S0001AV
REF. AJUNTAMENT. 16.01.18
SUPERFÍCIE
2.583 M2
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i ús públic
DESTINACIÓ
Zona verda

FINCA 1421
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 carrer Arquebisbe J. Pont i Gol 
REFERÈNCIA CADASTRAL:
1944117CF5524S001WU
REF. AJUNTAMENT. 16.01.17
SUPERFÍCIE
4.516 m2
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i servei públic
DESTINACIÓ
Equipament

FINCA 1422
CARRER ARQUEBISBE J. PONT I GOL abans Vial A de la zona de
l’entorn de l’Hospital Joan XXIII 
SUPERFÍCIE:
5.169,22 m2
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FINCA  1423
VIAL B de la zona de l’entorn de l’Hospital Joan XXIII 
SUPERFÍCIE:
600,61 m2

FINCA  1424
Comissió de Govern, 28 juliol 2003
VIAL C de la zona de l’entorn de l’Hospital Joan XXIII 
SUPERFÍCIE:
433, 79 m2

FINCA  1425
VIAL D de la zona de l’entorn de l’Hospital Joan XXIII 
SUPERFÍCIE:
1.161,44 m2

FINCA..1426
Carrer Ernest Vilches Domínguez
Part d’aquest vial de la zona de l’entorn de l’Hospital Joan XXIII
SUPERFÍCIE:
1.705, 39 m2 dividit en dues porcions: una de 646,65 m2 i una altra de
1058,76 m2, a la qual encara manca engrandir-se per a donar tot el
tomb a la plaça de les Corts Catalanes. 

Deixar constància que, encara que part de la plaça del final de l’av.
Francesc Macià ha format part de l’espai físic que ha suposat una
reforma puntual del Pla general, aquesta continua a l’Inventari de béns
immobles com a finca 899 i ara, amb el nom de plaça de les Corts
Catalanes

FINCA NÚM. 1427
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny.
SITUACIÓ:
Barri Antic - Carrer Mediona, núm. 16 
SUPERFÍCIE SOLAR:
170 m2
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CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
Bé de domini i ús públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA
Espai lliure de nova creació a l’illa 11 del PEPA
DESTINACIÓ: Plaça

FINCA NÚM. 1428
Porció de terreny destinada a PMS, finca núm. 3, illa A, Projecte de
reparcel·lació del PP13
SITUACIÓ:
Carrer A del PP13, sector 2 - Carretera de València
RC: 3191905CF
SUPERFÍCIE: 5.293 m2
VOLUM EDIFICABLE : 15.090 m2
CLASSIFICACIÓ
Patrimonial
DESTINACIÓ
Patrimoni Municipal del Sòl. Sòl industrial. 

FINCA NÚM. 1429
Porció de terreny destinada a PMS, finca núm. 10, illa B, Projecte de
reparcel·lació del PP13
SITUACIÓ:
Carretera de València - PP 13, sector 2 - Carretera de València
RC: 3196606 CF
SUPERFÍCIE: 8.498 m2
VOLUM EDIFICABLE: 24.228 m2
CLASSIFICACIÓ
Patrimonial
DESTINACIÓ
Patrimoni Municipal del Sòl. Sòl industrial

FINCA NÚM. 1430
Porció de terreny destinada a equipament de l’ illa B, Projecte de
reparcel·lació del PP13
SITUACIÓ:
Carrer D del PP 13, sector 2 - Carretera de València
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RC: 3196602CF
SUPERFÍCIE: 7.867 m2
CLASSIFICACIÓ
de domini i servei públic
DESTINACIÓ
EQUIPAMENT DEL PP 13 – C. DE VALÈNCIA                          

FINCA NÚM. 1431
Porció de terreny destinada a zona verda núm. 1 de l’ illa B del Projecte
de reparcel·lació del PP13
SITUACIÓ:
Carrer D del PP 13, sector 2 - Carretera de València
SUPERFÍCIE: 13.567 m2
CLASSIFICACIÓ
de domini i ús públic
DESTINACIÓ
ZONA VERDA 1 DEL PP 13 – C. DE VALÈNCIA                         

FINCA NÚM. 1432
Porció de terreny destinada a zona verda núm. 2 de l’illa B del Projecte
de reparcel·lació del PP13
SITUACIÓ:
Carrer C del PP 13, sector 2 - Carretera de València
RC: 3196611CF
SUPERFÍCIE: 4.762 m2
CLASSIFICACIÓ
de domini i ús públic
DESTINACIÓ
ZONA VERDA 2 DEL PP13 – C. VALÈNCIA                         

FINCA NÚM. 1433
Porció de terreny destinada a zona verda núm. 3 de l’illa B del Projecte
de reparcel·lació del PP13
SITUACIÓ:
Carretera de València - PP 13, sector 2 - Carretera de València
RC: 9631940 CF
SUPERFÍCIE: 1.330 m2
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CLASSIFICACIÓ
de domini i ús públic
DESTINACIÓ
ZONA VERDA 3 DEL PP13 – C. VALÈNCIA                         

FINCA NÚM. 1434
Porció de terreny destinada a carrer B del Projecte de reparcel·lació del
PP13
SITUACIÓ:
Vial de servei de la carretera de València - PP 13, sector 2 
SUPERFÍCIE:
3.920 m2- 
CLASSIFICACIÓ
de domini i ús públic
DESTINACIÓ
VIAL DE SERVEI DE LA C. VALENCIA - CARRER B DEL PP13

FINCA NÚM. 1435
Porció de terreny destinada a CARRER C del Projecte de reparcel·lació del
PP13
SITUACIÓ:
Carrer C - PP 13, sector 2 - Carretera de València
SUPERFICIE: 6.480 M2
CLASSIFICACIÓ
de domini i ús públic
DESTINACIÓ
CARRER C DEL PP 13

FINCA NÚM. 1436
Porció de terreny destinada a CARRER D del Projecte de reparcel·lació del
PP13
SITUACIÓ:
Carrer D del PP 13, sector 2 - Carretera de València
SUPERFÍCIE:
13.050 m2
CLASSIFICACIÓ
de domini i ús públic
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DESTINACIÓ
CARRER D DEL PP 13

FINCA NÚM. 1437
Porció de terreny destinada a CARRER D del Projecte de reparcel·lació del
PP13
SITUACIÓ:
Carrer B - PP 13, sector 2 - Carretera de València
SUPERFÍCIE:
17.510 m2 
CLASSIFICACIÓ
de domini i ús públic
DESTINACIÓ
CARRETERA DE VALÈNCIA

FINCA 800/3
Edifici del Centre d'Atenció Primària i Social al c. Major del barri de
Monnars
SITUACIÓ:
C. Major del Monnars 
RC:
7953902CF5575D0001AL
7953901CF5575D0001WL
SUPERFÍCIE SOLAR:
1625,40 m2
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
229,32 m2
CLASSIFICACIÓ:
De domini públic
DESTINACIÓ
Servei públic: Centre d’Atenció Primària i Social del barri del Monnars 
DESCRIPCIÓ:
L’edifici es compon de tres cossos diferenciats entre si que a la vegada
formen un espai comú, que és el vestíbul, amb dues entrades.
L’entrada principal es fa des del c. Major al vestíbul. A l’esquerra hi ha un
cos petit destinat a lavabos i servei de neteja. A la dreta hi ha el CAP
amb una sala de consulta pel metge i una sala d’informació per l’ATS; al
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fons de l’edifici, una sala d’actes amb una cabuda de 48 persones per a
conferències i reunions.

FINCA 610/7 
Porció de terreny.                               
SITUACIÓ:
Carrer Via Augusta, 73                        
Ref. Ajuntament 14.05.006
REFERENCIA CADASTRAL:
4333406CF5543C0001SP
SUPERFÍCIE:
15 m2
CLASSIFICACIÓ:
De domini i ús públic
DESTINACIO:
VIAL – Via Augusta 

FINCA 1414
Rectificar l’error material en el qual es va incórrer en donar d’alta la
parcel·la sobrera al carrer Catorze de Bonavista, núm. 1414 de
l’Inventari de béns immobles, pel que fa a la seva superfície, essent la real
110 m2, i el fet que tant sols limita amb les parcel·les de referència
cadastral 8341802 i 8341803 i, per tant, especificar-ho de la següent
manera:
Porció de terreny 
SITUACIÓ: carrer Catorze de Bonavista
Davant de les parcel·les d’RC 8341802 – 8341803
SUPERFÍCIE:
110 m2

FINCA NÚM. 1439
DESCRIPCIÓ:
Casa composta de planta baixa i dos pisos i golfes situada a la Part Alta
de Tarragona. 
SITUACIÓ:
Carrer Riudecols, núm. 8 – placeta Ripoll, núm. 11
SUPERFÍCIE DEL SOLAR: 
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69 m2
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
238 m2
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
Bé patrimonial 

FINCA NÚM. 1440
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny sense accés, ni edificabilitat, de 101 m2, que formava
part de l’antiga finca 16 de la UA 27 i que va quedar fora d’àmbit de la
reparcel·lació de la UA 27 
SITUACIÓ:
Entre les finques de Via Augusta 123 i Via Augusta 125
RC:
Part de la finca de referència cadastral 4935213
Ref. Ajuntament: 
Part de la finca 11.07.013
SUPERFÍCIE :
101 m2
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
PATRIMONIAL

FINCA 612/6
Porció de terreny.                               
SITUACIÓ:
Carrer Via Augusta, 67
Ref. Ajuntament 11.05.003
REFERÈNCIA CADASTRAL:
4333403CF5543C0001IP
SUPERFÍCIE:
15,82 m2
CLASSIFICACIÓ:
De domini i ús públic
DESTINACIO:
VIAL – Via Augusta. 
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FINCA NÚM. 1419
Planta baixa constituïda per sis dependències diferents que es poden
destinar a habitatges i que ara formen un local diàfan.
SITUACIÓ:
Edifici P5-B1, illa 5 del PP 7-MONGONS, al carrer Pierre de Cubertin,
núm. 16-18, al costat de la carretera de València. 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
498 m2 (segons inspecció dels tècnics municipals abans d’acabar la
construcció)
CLASSIFICACIÓ:
Patrimonial
Participació en la propietat horitzontal.....3,890 %

FINCA NÚM. 1445
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
Equipament educatiu de la UA 45 – BONAVISTA – LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
9.341 m2 
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i servei públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA
EQUIPAMENT EDUCATIU

FINCA NÚM. 1446
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
Av. Carrasco i Formiguera de la Canonja.
UA 44a – BONAVISTA – LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
3.980 m2 
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i servei públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA
EQUIPAMENT EDUCATIU
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FINCA NÚM. 1441
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny de forma irregular destinada a plaça pública segons les
determinacions previstes en el Pla especial de la Part Alta, illa 51.
SITUACIÓ:
Carrer Descalços – carrer Llorer – carrer Puig d’en Pallars. 
SUPERFÍCIE :
2.237 m2
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
Bé de domini i ús públic 
DESTINACIÓ:
Plaça de l’illa 51del Pla especial de la Part Alta. 

FINCA NÚM. 1442
Dret de propietat del subsòl del solar propietat de la Generalitat de
Catalunya situat a la plaça de l’illa 51 del Pla especial de la Part Alta del
carrer del Llorer, de 792,90 m2, ja que, juntament amb el subsòl de la
plaça pública de 2.237 m2, l’Ajuntament hi ha de construir un
aparcament en el termini màxim de 5 anys i mantenir-ne el dit ús durant
25 anys. 

FINCA NÚM. 1443
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
Boscos de Tarragona, parcel·la 144 
SUPERFÍCIE:
645,78 m2.
REF. AJUNTAMENT:
06.12.122
REFERÈNCIA CADASTRAL
68618C2CF5566D0001OO
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
Bé patrimonial. 

FINCA NÚM. 1444
DESCRIPCIÓ:
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Onzena part d’un local comercial
SITUACIÓ:
Carrer Anoia, núm. 10, del barri de Campclar de Tarragona. Local de la
planta baixa, a l’esquerra, entrant, escala E, bloc C
SUPERFÍCIE
56,56 m2
REFERÈNCIA AJUNTAMENT
26-12-003-142
REFERÈNCIA CADASTRAL 
9840103CF4593H0142RE
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
Bé patrimonial 

FINCA NÚM. 1462
DESCRIPCIÓ:
Solar
SITUACIÓ:
Carrer Civaderia, 32 de la Part Alta de Tarragona.
REFERÈNCIA CADASTRAL 
3736803CF5533CF0001 - JP
SUPERFÍCIE DEL SOLAR: 
60 m2
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
Bé patrimonial 

FINCA NÚM. 1447
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
Carrer A, Zona verda 1 de la UA 45 – BONAVISTA – LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
1.915 m2 
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i ús públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA
ZONA VERDA 
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FINCA NÚM. 1448
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
Carrer A, zona verda 2 de la UA 45 – BONAVISTA – LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
2.050 m2 
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i ús públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA
ZONA VERDA 

FINCA NÚM. 1449
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
Zona verda 3 de la UA 45 – BONAVISTA – LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
7.994 m2 
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i ús públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA
ZONA VERDA 

FINCA NÚM. 1450
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
Equipament públic al carrer A de la UA 45 – BONAVISTA – LA
CANONJA
SUPERFÍCIE
2.005 m2 
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i servei públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA
EQUIPAMENT PÚBLIC
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FINCA NÚM. 1451
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
Equipament educatiu de la UA 45 – BONAVISTA – LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
609 m2 
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i servei públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA
EQUIPAMENT EDUCATIU

FINCA NÚM. 1452
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
Carrer A de la UA 45 – BONAVISTA – LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
3.334 m2 
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i ús públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA
VIAL. CARRER A DE LA UA 45 

FINCA NÚM. 1453
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
Carrer B de la UA 45 – BONAVISTA – LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
2.150 m2 
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i ús públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA
VIAL CARRER B DE LA UA 45
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FINCA NÚM. 1454
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
Carrer C de la UA 45 – BONAVISTA – LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
1036 m2 
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i ús públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA
VIAL CARRER C DE LA UA 45

FINCA NÚM. 1455
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
Carrer D de la UA 45 – BONAVISTA – LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
2801 m2 
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i ús públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA
VIAL CARRER D DE LA UA 45

FINCA NÚM. 1456
DESCRIPCIÓ:
Finca de l’illa A de la UA 45
Són propietaris en proindivís: 77,98 % l’Ajuntament de Tarragona i 22,02
% l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Canonja.
SITUACIÓ:
Carrer D de la UA 45 – BONAVISTA – LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
409 m2 
SOSTRE:
1558 m2
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
Bé patrimonial
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DESTINACIÓ URBANÍSTICA
PMS

FINCA NÚM. 1457
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
Avinguda Coll Blanc
UA 44a – BONAVISTA - LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
880,27 m2 
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i ús públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA:
Perllongament de l’av. de Coll Blanc

FINCA NÚM. 1458
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
VIAL entre les illes A i B
UA 44a – BONAVISTA - LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
387,31 m2 
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i ús públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA:
VIAL ENTRE L’ILLA A I B

FINCA NÚM. 1459
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
VIAL entre l’illa B i el límit del polígon
UA 44a – BONAVISTA - LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
297,24 m2 
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CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i ús públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA:
VIAL ENTRE L’ILLA B I EL LÍMIT DEL POLÍGON

FINCA NÚM. 1460
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
VIAL al costat de l’equipament educatiu.
UA 44a – BONAVISTA - LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
338,18 m2 
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i ús públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA:
VIAL ENTRE EQUIPAMENT EDUCATIU I EQUIPAMENT EXISTENT.

FINCA NÚM. 1461
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny en proindivís entre l’Ajuntament de Tarragona i l’Entitat
Menor de la Canonja.
59,03 % propietat de l’Ajuntament de Tarragona
40,97 % propietat de la Canonja.
SITUACIÓ:
Avinguda de Coll Blanc
UA 44a – BONAVISTA - LA CANONJA 
SUPERFÍCIE
799 m2 
SOSTRE: 570,50 m2
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
Patrimoni Municipal del Sòl

FINCA NÚM. 1463
DESCRIPCIÓ:
0,40/100 del local garatge 
SITUACIÓ:
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Planta subterrània de l’edifici de la pl. Pintor Joan Bautista Plana s/n.
SUPERFÍCIE:
1.997 m2.
REFERÈNCIA CADASTRAL
2138720CF5523G0003ZF
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
Bé patrimonial 

FINCA NÚM. 1464
DESCRIPCIÓ:
Porció de terreny
SITUACIÓ:
Vial “A” del Projecte de reparcel·lació del PP13 – carretera de València
SUPERFÍCIE SOLAR:
179,18 m2
CLASSIFICACIÓ JURÍDICA:
De domini i us públic
DESTINACIÓ URBANÍSTICA
VIAL : CARRER “A” DEL PP 13

S’han donat de baixa a l’Inventari de béns les següents finques:

FINCA 971
SITUACIÓ:
Joan Fuster, s/n
DESCRIPCIO:
Finca destinada a equipament social privat del PP 20, en haver estat
cedida en data 13.05.2003, mitjançant escriptura atorgada davant el
notari José Ma. Cobaleda amb el núm. 1263 del seu protocol del 2003,
a l’Associació Tallers de Catalunya per a la construcció d’un centre de
teràpia ocupacional. 

FINCA NÚM. 649
DESCRIPCIÓ:
Terreny partida de Budallera, la Pedrera o Fortí de Sant Jeroni, finca 9 de
la reparcel·lació. 
SITUACIÓ:
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PP 19 
SUPERFÍCIE SOLAR:
21.073 m2

FINCA NÚM 1366:
Parcel·la assenyalada amb el núm. B6, dlla B, del Projecte de
reparcel·lació de la UA 27 del terme municipal de Tarragona
SITUACIÓ
Via Augusta
SUPERFÍCIE
1.746 m2 de superfície
FINCA NÚM 1367
Parcel·la assenyalada amb el núm. D-5, il la D, del Projecte de
reparcel·lació de la UA 27 del terme municipal de Tarragona
SITUACIÓ
Via Augusta
SUPERFÍCIE
2.181 m2 de superfície

FINCA NÚM. 1368
Parcel·la ASSENYALADA AMB EL NÚM. e-2, illa E, del Projecte de
reparcel·lació de la UA 27 del terme municipal de Tarragona
SITUACIÓ:
Via Augusta
SUPERFÍCIE:
3.314 m2 de superfície

EXPEDIENT D’ALTERACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ JURÍDICA
El Consell Plenari ha acordat modificar la classificació de les següents
finques:

FINCA 970.- Classificar com a bé de propis o patrimonial la finca 970 de
l'Inventari de béns immobles, de 4.990 m2, per a procedir, prèvia la
tramitació de l’expedient oportú, a la seva cessió a la Cooperativa SOLC,
Societat Cooperativa SOLC Catalana Limitada, per a la construcció de
l'Escola SOLC d'Educació Especial.
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PART DE LA FINCA 217.- Classificar com a bé de propis o patrimonial
part de la finca 217 de l’Inventari de béns, on es troba el mercat de
Torreforta: 
1.732,64 m2 del soterrani
1.171,41 m2 de la planta baixa i 
212,65 m2 del 1r pis

ADQUISICIONS
S’ha tramitat l’adquisició de les següents finques:
- finca del carrer Civaderia, 32.
- Finca al carrer Riudecols, 8-pl. Ripoll, 11
- 6 dependències als baixos de l’edifici P5-B1 del PP-Mongons, carrer
Pierre de Coubertin

CESSIÓ GRATUÏTA

FINCA 649
Cessió gratuïta a la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de
Tarragona de la finca núm. 649 de l’Inventari de béns immobles, situada
a l’àmbit del PP-19 per a la construcció d’una residència assistida, un
centre d’especialitats i un centre d’assistència primària encarregat pel
Servei Català de la Salut. 

DIVERSOS
S’ha autoritzat a l'empresa ESPIMSA per atorgar per 75 anys els
contractes de cessió d'ús de les places de l'aparcament soterrat de la
plaça Corsini, i convalidació dels ja atorgats.

S’ha aprovat la modificació del Conveni subscrit amb el Centro Cultural
de Aragón-Decret amb data 31 de gener de 1995-, en el sentit que la
contraprestació per la participació de l’Ajuntament en el finançament de
l’execució del Projecte de construcció de la seva seu al carrer Pau del
Protectorat, 43, de Tarragona, serà l’adquisició, amb la corresponent
participació en la part alíquota del terreny, de la planta segona en lloc de
la tercera.
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Es troben en tràmit diversos expedients d’adquisició i cessió de béns. 

EXPEDIENTS RELACIONATS AMB LA CONSERVACIÓ I ARRANJAMENT
DELS BÉNS IMMOBLES MUNICIPALS

1.- Béns immobles municipals cedits o arrendats a tercers:
S’han tramitat els expedients relacionats amb les despeses extraordinàries
o inversions que s’han efectuat en els habitatges i edificis municipals que
estan cedits a precari o arrendats a tercers.

2.- Béns i immobles municipals que estan a disposició de l’Ajuntament:
S’han tramitat els expedients per a procedir al pagament de les despeses
comunitàries i despeses normals de manteniment, així com sufragar les
inversions que s’han portat a terme en els edificis i finques patrimonials i
també en les destinades al servei públic que no es troben cedides ni
arrendades a tercers.

CONTRACTES D’ARRENDAMENT
Tenir per extingit el Contracte d'arrendament de l'habitatge de l'av.
President Companys, 7, esc. 5, 3r 1a.

Tenir per extingit el lloguer del pis 2n del carrer de Lleó, 54 bis.

S’HAN MATRICULAT I DONAT D’ALTA ELS SEGÜENTS VEHICLES
Vehicle motocicleta HONDA NTV 650 V, matrícula 3107 CCP, amb
destinació a la Guàrdia Urbana.

Vehicle motocicleta HONDA NTV 650 V, matrícula 3189 CCP, amb
destinació a la Guàrdia Urbana.

Vehicle motocicleta HONDA NTV 650 V, matrícula 3246 CCP, amb
destinació a la Guàrdia Urbana.

Vehicle motocicleta HONDA NTV 650 V, matrícula 3288 CCP, amb
destinació a la Guàrdia Urbana.

Vehicle marca NISSAN ALMERA 2.2, matrícula 0203 CGY, amb
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destinació a les unitats de policia comunitària i seguretat ciutadana de la
Guàrdia Urbana.

Vehicle marca NISSAN ALMERA 2.2, matrícula 0209 CGY, amb
destinació a les unitats de policia comunitària i seguretat ciutadana de la
Guàrdia Urbana.

Vehicle marca NISSAN ALMERA 2.2, matrícula 0213 CGY, amb
destinació a les unitats de policia comunitària i seguretat ciutadana de la
Guàrdia Urbana.

Vehicle marca NISSAN ALMERA 2.2, matrícula 0215 CGY, amb
destinació a les unitats de policia comunitària i seguretat ciutadana de la
Guàrdia Urbana.

Vehicle marca NISSAN ALMERA 2.2, matrícula 0219 CGY, amb
destinació a les unitats de policia comunitària i seguretat ciutadana de la
Guàrdia Urbana.

Ciclomotor marca PIAGGIO LIBERTY 50 CAT, matrícula ©-4858-BNX,
amb destinació als ordenances del Palau Municipal.

Moto d’aigua color taronja, marca YAMAHA Model XL-700, de 80 CV,
senyal identificativa 8-TA-1/03, amb destinació a l’Àrea de Medi
Ambient.

Vehicle motocicleta HONDA NT 650 Deuville, matrícula 1235 CMK, amb
destinació a la Guàrdia Urbana.

Vehicle motocicleta HONDA NT 650 Deuville, matrícula 1226 CMK, amb
destinació a la Guàrdia Urbana.

Furgoneta mixta marca FIAT, model SCUDO 2.0 JTD 16 V Combi,
matrícula 2195 CMV, amb destinació al Departament de Medi Ambient.
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S’HAN DONAT DE BAIXA ELS SEGÜENTS VEHICLES

Vehicle motocicleta HONDA NTV 650, matrícula T-8171-AK, adscrit a la
Guàrdia Urbana.

Vehicle motocicleta HONDA NTV 650, matrícula T-8176-AK, adscrit a la
Guàrdia Urbana.

Vehicle SEAT, model TOLEDO 1.9 TD, matrícula T-0510-AS, adscrit a la
Guàrdia Urbana.

Vehicle SEAT, model TOLEDO 1.9 TD, matrícula T-0512-AS, adscrit a la
Guàrdia Urbana.

Vehicle VOLKSWAGEN POLO, matrícula T-4328-AG, que estava al servei
d’Ordenances i Arxiu.

Vehicle RENAULT 4-TL, matrícula T-1964-U, adscrit a Protecció Civil.

Vehicle SEAT, model TOLEDO, matrícula T-0511-AS, adscrit a la Brigada.

Vehicle motocicleta VESPA, matrícula T-6066-Z, adscrit a la Guàrdia
Urbana.

Vehicle SEAT model TOLEDO, matrícula T-8706-AU, adscrit a la Guàrdia
Urbana.

Vehicle motocicleta HONDA NTV 650, matrícula T-8172-AK, adscrit a la
Guàrdia Urbana.

Vehicle motocicleta HONDA NTV 650, matrícula T-8173-AK, adscrit a la
Guàrdia Urbana.

Vehicle motocicleta HONDA NTV 650, matrícula T-8174-AK, adscrit a la
Guàrdia Urbana.
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S’HAN EFECTUAT ELS SEGÜENTS CANVIS D’ADSCRIPCIÓ DE VEHICLES
MUNICIPALS
Vehicle VOLKSWAGEN FURGONETA CARAVELLE 2,5, matricula NA-
3705-AG, canvi d’adscripció de l’Empresa Municipal de Mitjans de
Comunicació al Museu d’Història.

Vehicle SUZUKI VITARA, matrícula T-3105-AH, canvi d’adscripció del
Departament d’Inspecció d’Obres a la Brigada Municipal.

S’HAN EFECTUAT LES SEGÜENTS MODIFICACIONS
Vehicle FIAT DUCATO FURGON, matrícula T-8161 BDH, donat d’alta a la
Memòria de l’any 2001, s’ha rectificat la valoració que figura a
l’Inventari del vehicle esmentat en el sentit que, en lloc de 40.882,05
euros, IVA inclòs, ha de ser de 41.980,70 euros.

Vehicle VOLKSWAGEN, model PASSAT, matrícula 4990 BMW, donat
d’alta a la Memòria de l’any 2001, s’ha inclòs, dins la valoració del
vehicle esmentat, l’import de les llantes d’aleació i fars antiboira per un
valor de 726,18 euros.

DANYS A BÉNS MUNICIPALS. 
El total de denúncies rebudes per danys a béns municipals és de 93, de
les quals han estat ingressades per via amistosa 14; la quantitat total té un
import de 5.565,97 euros. Les reclamacions per danys a béns municipals
s’efectuen per mitjà del mediador d’assegurances.

RECLAMACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
El total de reclamacions rebudes és de 164.

S’han tramitat 414 expedients sobre temes diversos.

ALTRES
El nombre de documents rebuts del Registre General ha estat de 693, i el
nombre d’expedients nous tramitats ha estat de 671.

S’ha efectuat la rectificació anual de l’Inventari corresponent a béns
immobles, mobles i vehicles.
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Els treballs realitzats per la BRIGADA MUNICIPAL han estat els següents:

SERVEIS TÈCNICS. REDACCIÓ I CONTROL DE PROJECTES I PLECS DE
CONDICIONS

- Redacció de projectes per diversos treballs de jardineria, remodelacions
i enjardinaments a contractar.
- Redacció del Plec de condicions tècniques que han de seguir les
empreses que realitzin el manteniment de zones verdes i actualització de
l’inventari de zones verdes i valoració del manteniment per la seva
contractació.
- Redacció del Plec de condicions tècniques que s’han de seguir per
l’adjudicació de bancs i jocs infantils i valoracions d’ofertes.

Projectes, memòries valorades i Plec de condicions EXECUTATS durant
l’any 2003
- Arranjament zona de jocs infantils a Campclar ..................11.999,92€
- Arranjament zona de jocs infantils a la Móra ......................9.199,51€
- Adquisició i instal·lació de jocs infantils a tot Tarragona....228.354,12€
- Arranjament zona de jocs a Joan Baptista Plana ..................9.003,41€
- Remodelació jardí accés a Bonavista ...............................167.028,40€
- Remodelació plaça Las Américas a Sant Pere i Sant Pau ...239.350,32€
- Enjardinament zona verda carrer dels Caputxins................22.990,52€
- Arranjament zones verdes Campclar .................................12.011,21€
- Arranjament zones verdes Molnars - Solimar .....................10.524,17€
- Instal·lació barana zona verda Ferran .................................2.607,60€
- Construcció nou accés a l’espai lliure del bloc Europa a 
Sant Pere i Sant Pau ...........................................................14.789,74€
- Arranjament d’escocells de palmàcies del passeig de 
la platja de l’Arrabassada ..................................................23.012,34€
- Construcció de muret a la zona infantil entre blocs Equador 
i Colòmbia a SP i SP.............................................................3.941,46€
- Accés al Parc de la Ciutat per Via Roma i arranjament 
de l’entorn .......................................................................166.619,03€
- Tanques Tarragona 2
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- Memòria plantació palmeres Wiliam J. Bryant ...................21.034,97€
- Projecte de remodelació de l’accés de Riuclar a Torreforta...60.092,39€
- Arranjament passeig Espanya...........................................30.028,37€
- Instal·lació reg automàtic als parterres de cala Azul de la 
Móra.................................................................................10.325,32€
- Arranjament de rotonda i plantació d’arbrat al passeig 
d’Espanya .........................................................................30.033,65€
- Desbrossada barranc cala Romana .....................................1.890,10€
- Arranjament i adequació zona jocs infantils a la plaça de 
la Sardana a SP i SP ..........................................................23.154,53€
- Enjardinament zona verda a l’entorn del poliesportiu 
Sant Salvador ......................................................................6.170,32€
- Plantació dels parterres de la ziga-zaga ............................29.477,66€
- Remodelació de les places d’Anselm Clavé i Moragues .....136.852,99€
- Col·locació de gespa a la piscina de Sant Salvador..............7.014,36€
- Enjardinament zona verda de Vidal i Barraquer.................25.785,94€
- Arranjament jardineria diversos carrers (pl. A. Clavé, 
pl. S. Urpí, parterres R. Nova, c. Riu Segre .........................12.017,80€
- Instal·lació tanca metàl·lica a la pista de la Floresta ..............3.502,27€
- Construcció de murets a les rampes del costat del 
poliesportiu de Riuclar ........................................................29.846,13€
- Construcció de rotondes i passos de vianants elevats a 
l’av. dels Països Catalans a SP i SP ......................................56.197,07€
- Tanca protecció c. Sant Benildo amb carrer Fluvià
- Arranjament tram vorera al c. Riu Segre entre carrer 
Sant Benildo i Gran Canària
- Arranjament parcial claveguera c. Lluís Millet
- Arranjaments parcials de travesseres camí del Llorito
- Arranjament sots c. Alt Camp, av. Mediterrani i Ripollès a la Móra
- Arranjament ferm del camí de les Carnetes
- Memòria ampliació voreres Arrabassada
- Memòria instal·lació xarxa fibra òptica Rambla Vella Rera Sant
Domènech
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RESUM D’OBRES I DESPESES EN VIES PÚBLIQUES
m2/U despeses

Paviments de panots i rajoles 901 63.323,89€
Paviments d’asfalt 3.010 67.239,32€
Construcció de guals 7 6.649,44€
Tanques en finques Municipals 244,55 39.746,30€
Arranjament clav. i tapa registre 33 24.595,02€
Rep. murs camins municipals 15 4.251,06€

TOTAL DESPESES 205.805,03€

Projectes i memòries valorades en EXECUCIÓ durant l’any 2003

- Arranjament zones infantils a Sant Salvador ......................11.968,88€
- Creació de zona de jocs infantils a Vidal i Barraquer..........10.013,00€
- Projecte enjardinament zones verdes UA- 45 ...................186.205,08€
- Millores zones verdes de Sant Pere i Sant Pau i entorn ......186.239,61€
- Arranjament parterres blocs 18 – 19 Sant Salvador ...........45.779,30€
- Guals Cardenal Vidal i Barraquer, Enric d’Ossó, Pere Martell
i Francesc Bastos
- Instal·lació xarxa fibra òptica (Recaptació Executiva – Palau de
Congressos)
- Arranjament vorera carrer Prades, 15 de Torreforta
- Addicional xarxa fibra òptica Rera Sant Domènech – Rambla Vella
- Construcció de guals per a discapacitats a Campclar i Torreforta
eixample

Projectes i memòries valorades PENDENTS DE CONTRACTAR

- Projecte barrera acústica vegetal a la ZV darrera 
IES La Granja ..................................................................220.639,29€
- Ampliació Projecte urbanització zones verdes PP2 – 
Rotondes .........................................................................264.385,08€
- Subministrament i plantació d’arbrat viari a diversos carrers ..29.892,38€
- Manteniment zona verda llera riu Francolí .......................110.715,97€
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- Projecte urbanització zones verdes PP 2......................11.952.511,83€
- Plantació de la tercera fase del Mur Verd.........................149.544,57€
- Adquisició e instal·lació de jocs infantils a diverses àrees de 
Tarragona........................................................................120.013,60€
- Rotonda Mallorca – Pere Martell .........................................79.129,90
- Pavimentació placa Tarragonès .........................................83.639,19€
- Arranjament de l’àmbit del c/ Anselm Clavé i c/ Comerç
- Arranjament del paviment del camí dels Munts a Ferran
- Segona fase arranjament ferm del camí de Carnetes
- Instal·lació xarxa fibra òptica (Rambla Vella – carrer Adrià)
- Arranjament vorera Camp Futbol d’Icomar
- Construcció guals c. Cardenal Vidal i Barraquer
- Guals Vidal Barraquer, Enric d’Ossó, Pere Martell i Francesc Bastos
- Instal·lació xarxa fibra òptica (Recaptació Executiva – Palau de
Congressos)
- Arranjament vorera c. Prades, 15 Torreforta
- Construcció guals discapacitats Campclar i Torreforta eixample
- Arranjament voreres carrer Josep V. Foix
- Enjardinament zona verda c/ Goya

PARCS I JARDINS
- Coordinació i supervisió dels treballs de manteniment de les zones
verdes realitzats per empreses:
- Manteniment de les zones verdes de Sant Pere i Sant Pau i entorn
(418.506€)
- Manteniment de la jardineria de Torreforta, Riuclar, Parc Riuclar, Icomar,
la Floresta. (126.430€)
- Manteniment de la jardineria de platja Arrabassada i accés (10.192€)
- Manteniment de la jardineria de Boscos de Tarragona, els Pinars,
Ferran. (14.522€)
- Manteniment de la jardineria del Parc de la Ciutat i altres indrets de la
ciutat (155.715€)
- Manteniment de la jardineria de la Vall de l’Arrabassada (PP20) i la
Pedrera (PP19) (138.895€)
- Manteniment de la jardineria de la Granja (103.289€)
- Manteniment de les zones verdes de l’entorn del Miracle.(149.616€)
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- Contracte de poda i conservació arbrat viari.(105.329,82€)
- Valoració de danys a béns i patrimoni municipal.
- Treballs realitzats directament per la Brigada:
- Manteniment integral de jardins: reg, adob, retall de bardisses, sega de
gespa, neteja de superfícies i tractaments fitosanitaris
- Poda d’hivern o d’estiu amb control de branques baixes a l’arbrat viari i
parcs
- Plantacions de flor de temporada, arbust, arbrat i gespa.
- Tractaments fitosanitaris repetits a l’arbrat viari i de zones verdes contra
diverses plagues i malalties: processionària del pi, galeruca de l’om,
pulgó de diversos espècies vegetals i fongs del xiprer. 
- Tractaments herbicides reiterats a les superfícies de terra de les zones
verdes.

MANTENIMENT I MILLORES URBANES
- Valoració de danys a patrimoni municipal.
- Coordinació i supervisió dels treballs d’obra civil realitzats per
empreses.

Obres i vies públiques
- Reparació i col·locació de voreres (100 m2), voravies (50 m) i bandes
sonores (70 m)
- Reparació d’arquetes i embornals (30 ut)
- Neteja de solars municipals (3.500 m2), ret irada de runes i
condicionament de superfícies amb àrids (1.900 m2).
- Construcció de guals per a discapacitats (20 ut)
- Reposició d'asfalt a diversos carrers (200 m2)
- Col·locació i/o retirada de diversos elements:
- Baranes, bancs (320 ut), jardineres i taules de ping-pong. (20 ut).
- Plaques de nom de carrer (60 ut) i balisses (150 m)
- Col·locació de pilones noves (80 ut) i manteniment de les existents.
- Retirada de vehicles abandonats a la via pública.
- Retirada de cartells publicitaris sense llicència
- Realització de diverses feines de conservació d’edificis municipals i
d’instal·lacions
- Manteniment i neteja del total de 7 km de platges diàriament, del 15 de
maig al 15 de setembre, i mensualment la resta de l’any. S’hi inclouen els
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treballs de retirada de materials diversos de les riuades d’estiu i la neteja
de plagues d’invertebrats marins que queden barrats a la sorra, restitució
i aplanament de la sorra dels forts temporals.

Clavegueram
- Revisió i reparació d’embornals, tapes de registre i altres instal·lacions
de clavegueram.
- Reparació de col·lectors de PVC a diversos carrers de la ciutat
- Supervisió d’obres de col·lectors i clavegueram.
- Reparacions de clavegueres a diversos carrers.

MAGATZEM I TALLERS
Taller de fusteria
- Reparació i muntatge de mobiliari urbà dels diferents barris i centre de
Tarragona. 
- Muntatge i desmuntatge de la passarel·la “Tarragona Marca”, en la
qual van col·laborar altres tallers de la Brigada, com són empostissats i
pintura.
- Reparacions diverses de mobiliari de les oficines de l’Ajuntament. 
- Confecció de plantilles senyalitzadores per al taller de pintura de trànsit.
- Confecció de diverses partides de llistons de bancs per a substituir els
trencats.
- Construcció de pessebres.
- Muntatge de la Cavalcada de Reis.

Taller de pintura i retolació
- Treballs de pintura de mobiliari urbà.
- Treballs de pintura en diferents dependències municipals.
- Confecció de cartells (70ut) d’activitats dels departaments de Cultura i
Relacions Ciutadanes.

Taller mecànic
- Control de les reparacions i la seva verificació per poder donar
compliment als requeriments de les diferents dependències.
- Reparació directa i gestió de les reparacions de vehicles que no entren
al contracte de manteniment, així com les petites màquines que tampoc no
hi entren.
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Taller de serralleria
- Confecció i col·locació de baranes.
- Reparacions diverses de jocs infantils i suport a altres àrees de la
Brigada (clavegueram, jardineria, empostissats, etc.)
- Mecanització de bancs per als ancoratge al formigó o a terra.
- Feines de suport a altres seccions.

Taller de lampisteria
- Manteniment de les fonts públiques.
- Manteniment dels regs als jardins de la ciutat, així com la realització de
nous sistemes de reg.
- Manteniment de dutxes i fonts de les platges.

SENYALITZACIÓ VIÀRIA
- Treballs de pintura viària, 15.100 m de línies i 1.026 símbols de trànsit 
- Col·locació de 500 senyals verticals de diversos tipus
- Instal·lació de 150 bandes sonores
- Col·locació de 124 ut. balises

ESTRUCTURES I EMPOSTISSATS
- Muntatge i desmuntatge d’empostissats (25.000 m2) així com el
moviment de les carretes d’escenaris.
- Moviment de 2.500 tanques, col·locació de 3.000 banderes i 70
cartells.
- A part, s’ha donat suport a les altres àrees de la Brigada i al
manteniment dels escenaris i tanques d’altres materials afins.

TREBALLS COMPARTITS PER DIVERSOS DEPARTAMENTS DE LA BRIGADA
- Treballs d’administració i comunicació interna i externa (informes,
telèfon, fax, emissora i correu).
- Treballs de disseny i edició d’informes i estudis.
- Confecció de plànols.
- Preparació de materials i muntatge de pessebres amb posterior
desmuntatge i emmagatzematge.
- Muntatge, desmuntatge i emmagatzematge Cavalcada de Reis i
Carnestoltes.
- Muntatge i desmuntatge d’urnes, cabines i plafons de propaganda
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electoral.
- Col·laboració amb diverses exposicions.
- Reforma i condicionament de dependències municipals (disseny, treballs
de paleta i guixaire, fusteria, fontaneria, electricitat i pintura).
- Trasllat de mobles i materials.
- Suport entre els diversos departaments de la Brigada.
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El Departament de CONTRACTACIÓ ha realitzat els següents treballs:

NOMBRE D’EXPEDIENTS INICIATS ..................................................514

TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS:

PROPOSTES D’ACORD: 
CONSELL PLENARI. ............................................................................4
COMISSIÓ DE GOVERN ................................................................. 89

DECRETS .......................................................................................747

CERTIFICACIONS:
D’OBRES .......................................................................................236
DE SERVEIS ...................................................................................149

TOTAL.........................................................................................385

FACTURES I MINUTES ....................................................................603
FIANCES DEFINITIVES RETORNADES................................................25

ADJUDICACIONS:
COMISSIÓ DE GOVERN.................................................................. 41
DECRETS ......................................................................................162

TOTAL ADJUDICACIONS ..............................................................203

ADJUDICACIONS PER ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
17/març/2003. Adjudicació del procediment negociat per la realització
d’un concert de caràcter administratiu per a la utilització de les
instal·lacions del CN Tàrraco, per import de 601.012,10 € (IVA inclòs).

17/març/2003. Adjudicació del procediment negociat, sense publicitat,
pel Contracte d’assistència consistent en la implantació del Sistema
d’Informació Geogràfic (SIG) del Departament d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Tarragona, per import de 34.800 € (IVA inclòs).

5/maig/2003. Adjudicació de la subhasta per a l’execució de les obres
compreses en el Projecte d’aparcament a la platja Llarga a Cala Romana
a l’empresa AGROVIAL, SA, pel preu de 425.631,05 € (IVA inclòs).
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5/maig/2003. Adjudicació del procediment negociat, sense publicitat,
per l’arrendament d’una superfície de terreny de 13.780 m2 que forma
part de la finca municipal núm. 1903, situada a la zona de la Gran
Indústria, per a la instal·lació dels racks de productes químics, al Consorci
de Distribució de Xarxa de Productes Químics (Consorci DIXQUIMICS),
pel preu anual de 70.400 € (IVA exclòs), pel que fa a la renda, i pel
termini de 10 anys.

19/maig/2003. Adjudicació del procediment obert, mitjançant subhasta,
per l’execució de les obres compreses al Projecte de reforma interior de
l’edifici situat a la Rambla Nova, núm. 59, a les empreses ABELCIR, pel
preu de 1.377.791,40 € (IVA inclòs), SOGESA, pel preu de 435.207,19
(IVA inclòs), i SECE, pel preu de 836.851,60 € (IVA inclòs).

7/juliol/2003. Adjudicació del procediment obert, mitjançant concurs,
per contractar el servei consistent en el subministrament, manteniment,
retirada, neteja i emmagatzematge del material de senyalització marítima
a la zona de bany de les platges de Tarragona a l’empresa ECOLMARE
IBÉRICA, SA, per un import de 46.402 €/any (IVA inclòs).

7/juliol/2003. Adjudicació del procediment obert, mitjançant subhasta,
per l’execució de les obres compreses en el Projecte d’urbanització de les
UA-44 i UA-45 de la Canonja-Tarragona a l’empresa HIDRÁULICA Y
OBRAS, SA, per import d’1.188.215,68 € (IVA inclòs).

7/juliol/2003. Adjudicació del procediment obert, mitjançant concurs,
del Contracte de serveis per al manteniment de les zones verdes de Sant
Pere i Sant Pau a l’empresa AGROTÁRRACO, SL, per import de
318.064,83 € (IVA inclòs).
7/juliol/2003. Adjudicació del procediment obert, mitjançant concurs, pel
servei i manteniment de les zones verdes de l’entorn de la platja del Miracle
a l’empresa AGROTARRACO, SL, pel preu de 149.616,02 € (IVA inclòs).

21/juliol/2003. Adjudicació del procediment obert, mitjançant concurs,
per a l’execució del Contracte de consultoria i assistència tècnica
consistent en la redacció i posterior direcció de les obres del Projecte de la
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nova caserna de la Guàrdia Urbana a l’empresa SABATE & ESPECHE
ASSOCIATS, SL, per uns honoraris de 146.150 € (IVA inclòs).

20/octubre/2003. Adjudicació pel procediment obert, mitjançant
concurs, per a la gestió indirecta de diferents escoles bressol municipals:
El Serrallo a FUNDACIÓ PERE TARRES, pel preu anual de 10.500 (IVA
inclòs); Sant Salvador a ESCOLA BRESSOL YO-NI SCCL, pel preu anual
de 8.500 € (IVA inclòs); El Miracle a FUNDACI PERE TARRES, pel preu
anual de 8.500 € (IVA inclòs).

17/novembre/2003. Adjudicació pel procediment obert¨, mitjançant
concurs, per l’arrendament del local de titularitat municipal situat a l’edifi-
ci del Parc Central (finca núm. 1243 de l’Inventari municipal) a l’empesa
TÀRRACO VISIÓ, SL, per una renda mensual de 5.180 € (IVA exclòs).

15/desembre/2003. Adjudicació del procediment negociat, sense
publicitat, pels treballs complementaris al Contracte d’assistència
consistents en treballs cadastrals amb destinació al Gabinet Tècnic Fiscal
a les empreses SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORES,
SA, del lot 1), pel preu de 7.212 € (IVA inclòs), i a SERVEIS URBANS
CADASTRALS, SL, del lot 2), per un import de 7.212 € (IVA inclòs).

ADJUDICACIONS PER DECRET DE L’ALCALDIA
2/abril/2003. Adjudicació, per la via d’emergència, dels treballs
d’enderroc de les naus de propietat municipal al passeig de la
Independència, núm. 1, 3, 5 i 7, de la forma següent: a) enderroc general
de les naus a l’empresa Construbert pel preu de 55.503,68 €, IVA exclòs;
b) retirada de la coberta de fibrociment a l’empresa Kaefer pel preu de
44.640 €, IVA exclòs.

14/abril/2003. Adjudicació, per la via d’emergència, dels treballs de
pavimentació del camí que uneix el nucli de Bonavista amb la carretera
N-420 a l’empresa PABASA, per import de 40.500 € (IVA inclòs).

23/juny/2003. Adjudicació, per la via d’emergència, dels treballs
d’instal·lació elèctrica a les dependències dels Serveis Socials de la Part
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Alta a la Rambla Vella, 7, a l’empresa SECE, per import de 5.599,47 €
(IVA inclòs).

16/juliol/2003. Adjudicació, per la via d’emergència, dels treballs per la
presa de mesures higienicosanitàries per prevenció i control de la
legionel·losi a l’empresa SECE, per import de 66.035,91 € (IVA inclòs).

18/juliol/2003. Adjudicació, per la via d’emergència, de l’arranjament
d’un tram de mur al camí de Terres Cavades, cruïlla amb el camí Vell del
Llorito, a l’empresa MANUEL DÍAZ ROBLEDO, per import de 4.251,06 €
(IVA inclòs).

28/juliol/2003. Adjudicació, per la via d’emergència, dels treballs
d’arranjament de sots a la Via Augusta a l’empresa PAVIMENTOS Y
OBRAS ABC, per import de 14.500 € (IVA inclòs).

23/octubre/2003. Adjudicació, per la via d’emergència, dels treballs de
pavimentació del carrer de Canyelles a l’empresa LUBASA, per un import
de 48.995,94 € (IVA inclòs).

23/octubre/2003. Adjudicació, per la via d’emergència, dels treballs de
canalització d’aigües pluvials provinents de l’aparcament de vehicles de
Riuclar pel terreny de les gosseres municipals a l’empresa CONSTECNIA
3, SL, per import de 37.255,94 € (IVA inclòs).

ADJUDICACIONS PER DECRET DE LA TINÈNCIA D’ALCALDIA DELEGADA:
19/febrer/2003. Adjudicació de la plantació dels parterres del Zig-Zag
a l’empresa AGROTÁRRACO, per import de 28.740,72 € (IVA inclòs).

18/març/2003. Adjudicació de les obres de pavimentació dels carrers
junts al bloc Sant Jordi de Sant Pere i Sant Pau a l’empresa PABASA, per
import de 30.040 € (IVA inclòs).

28/març/2003. Adjudicació dels treballs d’enllumenat exterior del
complex esportiu de Sant Salvador a l’empresa SECE, per import de
17.722,47 € (IVA inclòs).
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31/març/2003. Adjudicació de les obres d’arranjament puntual de les
zones verdes de Campclar a l’empresa AGROTÁRRACO, per import
d’11.928,74 € (IVA inclòs).

14/abril/2003. Adjudicació de les obres d’arranjament de diferents
paviments del Serrallo a l’empresa PAVIMENTOS Y OBRAS ABC, per un
preu de 15.681,76 € (IVA inclòs).

14/abril/2003. Adjudicació de les obres de construcció d’unes pistes de
petanca a la cruïlla entre els carrers del Riu Fluvià i de Sant Benildo a
l’empresa MANUEL DÍAZ ROBLEDO, per import de 29.955,50 € (IVA
inclòs).

22/abril/2003. Adjudicació de les obres d’arranjament d’escocells de
palmàcies del passeig de la platja de l’Arrabassada a l’empresa
CONSTRUBERT, per import de 22.851,26 € (IVA inclòs).

22/abril/2003. Adjudicació de les obres de construcció i ampliació de
voreres de l’accés a l’Arrabassada a l’empresa MANUEL DÍAZ
ROBLEDO, per import de 28.255,55 € (IVA inclòs).

22/abril/2003. Adjudicació de les obres de pavimentació d’espais de
terra entre els blocs Francolí i  Camisas del Pi lar a l ’empresa
CONSTRUBERT, per import de 18.350,31 € (IVA inclòs).

28/abril/2003. Adjudicació de les obres d’arranjament parcials de
travesseres A i B del camí del Llorito a l’empresa PAVIMENTOS Y OBRAS
ABC, per import de 10.665,22 € (IVA inclòs).

5/maig/2003. Adjudicació de les obres compreses d’adequació del local
a la platja del Miracle destinat al servei de vigilància a l’empresa
FERROSER, per import de 17.060,85 € (IVA inclòs).

8/maig/2003. Adjudicació dels treballs d’arranjament i remodelació de
les voreres als carrers del Riu Algars i del Riu Anoia a l’empresa MANUEL
DÍAZ ROBLEDO, per import de 28.055,55 € (IVA inclòs).
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12/maig/2003. Adjudicació dels treballs d’enjardinament del jardí del
carrer dels Caputxins a l’empresa AGROTÁRRACO, per import de
17.640,11 € (IVA inclòs).

15/maig/2003. Adjudicació dels treballs de remodelació dels serveis
sanitaris del CEIP Sant Salvador a l’empresa VALYSAN, per import de
28.732,39 € (IVA inclòs).

14/juliol/2003.- Adjudicació dels treballs de realització de la Guia
Digital de la Ciutat de Tarragona a la FUNDACIÓ URV, per import de
3.411,84 € (IVA inclòs).

28/juliol/2003. Adjudicació dels treballs d’arranjament dels diferents
WC de les platges: Arrabassada, Llarga, la Móra i Savinosa a l’empresa
CONSTRUCCIONS METÀl·lIQUES BENEITO, SCP, per import de
33.477,60 € (IVA inclòs).

31/juliol/2003. Adjudicació dels treballs d’il·luminació del sector de la
Font del Centenari a l’empresa SECE, per import de 5.919,11 € (IVA
inclòs).

21/octubre/2003. Adjudicació dels treballs de jardineria a diversos
carrers de Tarragona (plaça d’Anselm Clavé, plaça de Salvador Urpí,
parterres de la Rambla Nova, Riu Segre) a l’empresa AGROTÀRRACO,
per 12.017,80 € (IVA inclòs).

11/novembre/2003. Adjudicació dels treballs de construcció de murets a
les rampes del costat del poliesportiu de Riuclar a l ’empresa
AGROTÀRRACO, per import de 29.839,77 € (IVA inclòs).
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Les dades de DISCIPLINA URBANÍSTICA, durant l’any 2003, han estat les
següents:
Expedients en tràmit a l'inici 03.........................................................69
Expedients rebuts en Departament 03 ..............................................369
Expedients iniciats durant 03...........................................................453
Expedients en tràmit durant 03........................................................522
Expedients resolts durant 03............................................................386

Situació actual dels expedients 
Pendents d'incoació..........................................................................40
Pendents valoració STM ....................................................................20
Pendents proposta de resolució..........................................................27
Pendents decret d'Alcaldia resolució ..................................................58

Actuacions dutes a terme en els expedients
Resolució instructor ...........................................................................50
Decrets incoació redactats...............................................................453
Plecs de càrrecs redactats ...............................................................445
Propostes de resolució redactades ...................................................124
Decrets resolució Alcaldia redactats .................................................336
Decrets resolució recursos de reposició ................................................1
Informes proposta redactats ...........................................................790
Sol·licitud informe STM ...................................................................126    
Notificacions expedients a particulars ............................................1310    
Escrits a altres departaments ...........................................................313

Resultats
Expedients liquidats ........................................................................106  
Percebut per sancions exercici ............................................27.356,90 €
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L’ENGINYERIA DE CAMINS ha realitzat, durant l’any 2003, els següents
treballs:

Els informes realitzats han estat els següents:
- Informes Llicències d'Obres ........................................................1.068
- Informes Obres Municipals ...........................................................286
- Informes Urbanisme .....................................................................169
- Informes Béns ................................................................................35
- Informes Serveis Públics Transports ..................................................22
- Informes Serveis Públics Aigües .........................................................2
- Informes Guàrdia Urbana.............................................................251
- Informes Activitats Classificades ....................................................177
- Informes Brigada Municipal .........................................................100
- Informes Varis: Secretaria, Vicesecretaria, Salut Pública-M.Ambient,
Enginyeria Industrial, Disciplina Urbanística, Brigada Municipal,
Assessoria Jurídica Fiscal, Plusvàlua, Varis, Promoció Econòmica,
Personal, Assessoria Jurídica, Compres, etc......................................112

TOTAL d'informes de l'any 2003 .................................................2.222

- Atenció i informació tècnica al públic en consultes diverses

DIRECCIONS D'OBRES
- Conservació instal·lacions semafòriques ..........................259.124,37.-
- Rotonda Rovira i Virgili ...................................................74.028,48.-
- Voreres de Sant Salvador ...............................................360.444,22.-
- Reforç i condicionament ferm nucli urbà i barris ...............890.512,30.-
- Voreres Rambla Nova (St.Agustí-Unió i Font
Centenari-Canyelles) .......................................................200.276,30.-
- Voreres Pare Palau.......................................................... 98.131,95.-
- Voreres av. Mediterrani de la Móra .................................176.847,58.-
- Regularització semafòrica av. Països Catalans......................7.927,98.-
- Regularització semafòrica Via Augusta Passatge del Sol .......5.387,48.- 
- Reforç i condicionament del ferm Sant Pere i Sant Pau ........15.248,19.-
- Pavimentació i serveis pg. Santa Isabel ...........................214.523,33.-
- Pavimentació i serveis c. Gavina de Boscos...................... 72.663,84.- 
-  Pavimentació i serveis VI Fase PERI Jaume I- Tabacalera ....77.080,77.-
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- Ramal accés Bonavista CN340 i CN420 .........................357.093,00.-
- Remodelació del carrer Cós del Bou 
Trinquet Nou i bda. Pescateries. .........................................97.921,66.-
- Urbanització Felip Pedrell ...................................................9.363,00.-
- Aparcament platja Llarga ..............................................402.124,73.-
- Pavimentació IV fase PERI Jaume I-Tabacalera....................86.743,36.-
- Urbanització UA 45 i UA 44 ..........................................284.428,83.-
- Pavimentació i serveis tram av. Mozart .............................68.934,12.-
- Pavimentació c. Canyelles.................................................40.734,78.-
- Pavimentació III Fase PERI Jaume I-Tabacalera....................69.990,47.-
- Pavimentació camí de la Coma .........................................40.500,00.-
- Pavimentació bloc St. Jordi St. Pere i St. Pau ......................30.040,00.-
- Pavimentació bloc St. Marc St. Pere St. Pau........................30.040,00.-

Suma total direccions d'obres .....................................3.970.110,74.-

LLISTAT DELS PROJECTES REALITZATS L'ANY 2003 

N1115 Projecte de condicionament i millora
del costat dret de l'av. Francesc
Macià tram entre pl.Generalitat i
plaça Corts Catalanes 1-03 48.451,66.-

N1116 Projecte de senyalització semafòrica
a l'av.Vidal i Barraquer-Pau Claris 4-03 57.071,39.-

N1118 Pavimentació i serveis del carrer
Vint-i-nou de Bonavista 7-03 348.785,42.-

N1119 Pavimentació voreres CN-240 zona
compresa entre el PP2 i c.
República Argentina 6-03 33.387,38.-

N1120 Obres ramal d'accés nova CN-340
(variant Vilaseca Tram II) des de
ctra que uneix Bonavista amb N-420 357.093,18.-
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N1123 Instal·lació semafòrica nou pas
vianants accés pl. Imperial Tàrraco
per av. President Companys 0-3 5.946,83.-

Suma total projectes 850.735,86.-

ACTUALITZACIONS DE PROJECTES REALITZADES DURANT L'ANY 2003

N1032D  Pavimentació i serveis Via Augusta 6-03 3.729.373,80.-

Desglossament:
Obra UA27..........................963.873,99
Obra UA24..........................194.622,78
Obra UA25..........................167.418,10
Obra PP20...........................353.334,93
Obra UA16..........................111.856,98
Obra UA26............................97.039,86
Resta de l'obra ..................1.841.227,16

N1066 Pavimentació i serveis 
Pla parcial 9 11-03 9.322.502,01.-

N1075 Projecte rotonda a la cruïlla
av. Catalunya-av.M.Montoliu 1-03 63.122,15.-

N1078 Projecte pavimentació i serveis PP2 6-03 8.058.293,99.-

Suma total projectes 21.173.291,95.-

RELACIÓ PLÀNOLS I ESTUDIS DE TRÀNSIT
- Ordenació accés Bonavista Zona Llevant 10-03
- Ordenació trànsit av. Catalunya tram entre Via Imperi 
i av.Mª Cristina 11-03
- Ordenació trànsit al carrer
Rovira Virgili 11-03
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- Ordenació de trànsit zona plaça
Alcalde Moret/c. Domènech Guanse 11-03
- Senyalització c. Lleó/Misericòrdia 06-03
- Senyalització c. de la Mercè/Talavera 12-03
- Senyalització c. Ritort i Faus/Marquès de Montoliu 06-03
- Ordenació trànsit av. Països Catalans/St. Pere i St. Pau 08-03
- Ordenació aparcament Pont del Diable 04-03
- Proposta accés St.Pere Sescelades 08-03
- Ordenació sortida Hotel Núria (Via Augusta) 11-03
- Ordenació trànsit sortida urbanització Solimar a CN-340 05-03
- Senyalització vertical camí de l'Oliva 10-03
- Proposta de conversió a via urbana de la N-340 
(Via Augusta tram accés platja Arrabassada i mas Rabassa) 02-03
- Regulació de trànsit Vidal i Barraquer 01-03
- Solució accés entre variant 340 i Bonavista 04-03



ÀREA DE TERRITORI

ENGINYERIA INDUSTRIAL

CAPÍTOL V

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERALMEMÒRIA 2003 271

Els treballs realitzats pels SERVEIS D’ENGINYERIA INDUSTRIAL durant
l’any 2003 han estat els següents:

ADJUNTIA DE PROJECTES I SERVEIS

MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
Punts de llum (làmpades totals) ............................................ 19.728 u/
Bàculs i columnes..................................................................12.459 u/
Braços murals.........................................................................3.949 u/
Quadres de comandament .........................................................333 u/

MANTENIMENT D’EDIFICIS
Nombre d’edificis municipals ..........................................................107
Trucades d’avaries:
Urgents..........................................................................................262
Normals .....................................................................................1.189 
Reparacions totals efectuades pel Servei ..................................1.451 u/

Intervencions a :
Instal·lacions elèctriques .................................................611
“     de fontaneria ..........................................................333
“     d’aire condicionat .....................................................66
“     de calefacció.............................................................96
“     de gas N canalitzat .....................................................2
“     de telefonia.............................................................104
“     d’informàtica ............................................................91
“     contra incendis (seguretat)..........................................23
“     contra robatori (    “    ) .............................................50
“     d’aparells elevadors ..................................................22
“     de megafonia............................................................24

Assistència tècnica a l’interior d’edificis (actes varis) ...........12
Assistència tècnica al carrer (espectacles)...........................11
Assistència tècnica a fonts públiques..................................87
Assistència tècnica al Palau Municipal ............................208 ..1.704 u/
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CONTROL DE L’ESTALVI ENERGÈTIC.

Rebuts de FECSA ENDESA, pel subministrament 
d’energia elèctrica ..........................................(479 r / mes) ..5.748 u/

PROJECTES ( redacció, composició i seguiment )
- Modificació del PU (serveis de telefonia, gas canalitzat
i electrificació) del PERI II-Jaume I – Tabacalera. : ronda 
interior (IV ª fase).
- Reformat de l’Escola Bressol del Serrallo.
- Projecte d’urbanització-PU del PP2.
- Projecte d’instal·lació elèctrica interior, en baixa tensió, i
altres serveis, del Centre Social Pere Martell, 39.
- Modificació del Projecte d’enllumenat públic del PU del 
PERI II Jaume I – Tabacalera : ronda interior-IVª fase.
- Projecte d’enllumenat públic al passeig de la platja Llarga.
- Projecte d’enllumenat públic a la vorera de la CN 240,
Entre el PP2 i el carrer República Argentina.
- Projecte d’enllumenat públic, i serveis, al c/ Joaquima Vedruna, 
entre c/ Sant Antoni Mª Claret i c/ Estanislao Figueres.

Import total d’execució dels projectes ...........................6.962.750 euros    

DIRECCIONS D’OBRA 
- Obres acabades any 2003 ............................................................28
- Obres en execució 2003 / 2004....................................................11

SUPERVISIÓ D’OBRES ......................................................................12
- Total intervencions ...................................................................51 u/

TRÀMITS I INFORMES 
- Certificats de compatibilitat urbanística .........................................158
- Informes per Llicències d’obres .......................................................68
-    “    per Urbanisme (Contractació,
Gestió i Planejament) .....................................................................366
- Informes a la resta d’àrees municipals ......................................2.146
Total informes......................................................................2.638 u/
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ADJUNTIA D'ACTIVITATS

*Informes d'expedients:
Activitats Classificades .....................................................................17
Activitats Innòcues ..........................................................................345
Actes de comprovació.......................................................................50
Canvi de titularitat Innòcues ..............................................................93
Canvi de titularitat Classificades ......................................................199
Canvi de titularitat annex II.2 ..............................................................3
Canvi de titularitat R. Comunicació ......................................................5
Canvi de titularitat Reglament Municipal .............................................5
Denúncies ......................................................................................204
Gran Indústria....................................................................................1
Llicències d'Obres ............................................................................44
Transports Públics .............................................................................30
Domini Públic...................................................................................15
Medi Ambient .................................................................................27
Autorització Ambiental (annex I) .......................................................12
Llicència Ambiental (annex II.1) .........................................................11
Llicència Ambiental (annex II.2) .......................................................267
Reglament Municipal (*)....................................................................98
Règim Comunicació (annex III) ..........................................................18
Adequació (annex II.2) .......................................................................6
Verificació .......................................................................................28
Varis .............................................................................................176
Controls Inicials ............................................................................. ..86

TOTALS .....................................................................................1740

*Oficis i inspeccions de diversa procedència ...................................120
*Consultes i atenció als ciutadans .................................................1324
*Ponències ambientals .......................................................................6

(*) Reglament per regular les llicències d'obertura d'establiments per a
determinades activitats incloses a l'annex III de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 
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El Departament d’INSPECCIÓ D’OBRES ha realitzat, durant l’any 2003,
els següents treballs:

Informes emesos per als diferents departaments.

* Per al Departament de Llicències d'Obres:
Informes obres menors....................................................................670
Obres menors tràmit abreviat ..........................................................718
Guals ............................................................................................446
Habitabilitat .....................................................................................67
Publicitat..........................................................................................10
Subvencions.....................................................................................11 
Rètols ..............................................................................................73    
Ruïnes ...............................................................................................3
Rehabilitació de façanes .................................................................372
Varis: tanques, bastides, urb., d’ofici,  rases, grues ...........................303 

Total expedients .......................................................................2.673

* Per al Departament de Domini Públic, Béns i Patrimoni .................740
* Per al Departament de Salut Pública i Medi Ambient ......................10
* Per al Departament de Disciplina Urbanística .................................76
* Per a Hisenda. Pressupost de façanes ..........................................360
* Per a altres departaments..............................................................26

Nombre d'actes per obres sense llicència ...........................................68

Total .........................................................................................1280

TOTAL INFORMES EMESOS ........................................................3953
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Les tasques que ha dut a terme el Departament de LLICÈNCIES
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS durant l’any 2003 han estat les següents:

Parcial Total
Documents rebuts del Registre General d'ENTRADA 3.492
Documents registrats de SORTIDA 7.367
Expedients OBERTS 1.656
Decrets remesos a l'Alcaldia, per incloure al Llibre de 
resolucions 3.208
Expedients pujats a l’Arxiu 1.552

Llicències atorgades: 799
»  Innòcues: sense incidència ambiental 301
» De canvis de titularitat 208
» D’obres 18
» Annex II.1: llicència ambiental amb intervenció de l'Ogau 4
» Annex II.2 : llicència ambiental 112
» Annex III Reglament municipal: activitats del règim de 

comunicació sotmeses a llicència municipal 44
» Annex III :activitats sotmeses al règim de comunicació 93
» Canvis no substancials 8
» Acceptació de modificacions 11

Autoritzacions / festes / revetlles / assabentats 18
Llicències i autoritzacions: denegades 4
Expedició de certificats de compatibilitat urbanística 114
Adequacions concedides 9
Notificacions de l'annex A-I 8
Decret prenent nota revisió legionel·losi 19

Control de funcionament: 132
» Actes de comprovació 50
_ Favorables 24
_ Desfavorables 26
» Controls inicials 69
» Posades en funcionament 13
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Ponències d’Avaluació realitzades 6
Informes integrats 114
Propostes resolució 114
Trasllat de propostes 114

Informacions trameses 3385
» Informacions públiques 135
» Informacions veïnals 2.772
» Informacions internes 381
» Informacions externes 97

Requeriments notificats: 1.223
» de llicència 144
» de nova documentació 816
» de representació 201
» d'acta de comprovació 7
» de terminis 28
» d'adequacions i controls 27

Tràmits generals 1.094
» Desistiment 56
» Caducitats 34
» Retirades d'instal·lacions 4
» Audiències prèvies 340
» Baixes 38
» Pròrrogues concedides 146
» Lliurament fotocòpies / vista exp./tenir per interessats 65
» Resolucions per deixar sense efecte una anterior 29
» No admissió a tràmit de sol·licituds 26
» Suspensió de tràmit: pendents d'aportació de 
documentació preceptiva 58
» Rectificació d'errors 5
» Resolucions d’Arxiu 75
» Certificacions expedides 33
» Varis 185
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Verificacions
» Informes de la documentació presentada als exp. 1.385
» in situ, una mitjana diària de 10
» telefònicament, una mitjana diària de 15

- Atenció al públic
- in situ, una mitjana diària de 20/30
- telefònicament, una mitjana diària de 30/40
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Dades numèriques que es consideren més importants de les activitats
realitzades pel Departament de LLICÈNCIES D’OBRES durant l’exercici
2003:

Total de documents que s’han presentat al Registre General............6.628
Total de documents que s’han registrat de sortida ..........................7.650

El resum de tràmits gestionats per aquesta unitat orgànica, detallats
d’acord amb els temes en els quals es té competència, és el següent:

LLICÈNCIES D’OBRES:
Expedients iniciats .......................................................................2.773
Compareixences.............................................................................754
Audiències.....................................................................................655
Provisions ......................................................................................160
Acords del Consell Plenari...................................................................7
Acords de la Comissió de Govern......................................................37
Resolucions adoptades.................................................................4.614

El detall de les resolucions adoptades és com segueix:

Concessió de llicències d’obres majors:
Acondicionaments ............................................................................72
Unifamiliars .....................................................................................35

Habitatges ...........................................................................75
Cases apariades ................................................................................5

Habitatges ...........................................................................20
Edificis.............................................................................................44

Habitatges ......................................................................1.015
Total habitatges ..............................................................1.110

Naus industrials (84 naus) ..................................................................8
Enderrocs ........................................................................................16
Piscines..............................................................................................5
Rehabilitacions d’edificis .................................................................. 26
Excavacions .......................................................................................1
Aparcaments .....................................................................................2
Altres edificacions ............................................................................13
Primera ocupació .............................................................................83
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Concessió de llicències d’obres menors:
Obres menors ................................................................................974  
Rehabilitació de façanes .................................................................121
Rases.............................................................................................379
Grues ..............................................................................................50
Tanques ...........................................................................................32
Bastides ...........................................................................................13

Concessió de llicències per instal·lacions publicitàries:
Rètols i veles ....................................................................................26
Tanques publicitàries...........................................................................2

Altres resolucions:
Acceptació de desistiments................................................................25
Arxiu d’expedients ...........................................................................23
Aturar el tràmit d’expedients ........................................................... 47
Autoritzacions (ocup. via pública, ascensors...)...................................20
Baixes de rètols ................................................................................10
Caducitat d’expedients .......................................................................4
Caducitat de llicències ........................................................................1
Canvis de titularitat de llicències ..........................................................7
Denegacions de llicències..................................................................59
Denegacions de devolucions de fiances..............................................53
Denegacions de legalització............................................................. 6
Denegacions de llicència de 1a ocupació...........................................12
Denegacions de pròrroga ................................................................ 14
Devolucions de fiances....................................................................510
Execucions subsidiàries.....................................................................30
Faltes de dades o documentació ...................................................1.081
Instrucció d’expedients........................................................................5
Legalitzacions ................................................................................149
Modificacions de projectes................................................................28
Ordres d’agençament.......................................................................61
Relatives a ordres d’enderrocament .....................................................2
Permisos d’obres (aprovant projecte d’execució) .................................29
Pròrrogues .......................................................................................31
Rectificació d’errors ..........................................................................19
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Requeriments ...................................................................................40
Requeriments legalització..................................................................56
Resolució d’al·legacions....................................................................20
Resolució de recursos de reposició.....................................................24
Suspensions d’obres .........................................................................62
Trasllat d’informació ...................................................................... 103
Vistes d’expedients ...........................................................................33
Varis .............................................................................................144

SENYALITZACIÓ DE GUALS:
Expedients iniciats ..........................................................................190
Audiències.....................................................................................101
Resolucions adoptades....................................................................453

El detall de les resolucions adoptades és com segueix:
Acceptació de desistiments..................................................................3
Arxiu d’expedients .............................................................................2
Autoritzacions (modificacions s/concessions)........................................5
Baixes .............................................................................................41
Canvis de titularitat de llicències ........................................................43
Concessions ...................................................................................170
Denegacions de llicències....................................................................4
Denegacions de devolucions de fiances................................................1
Devolucions de fiances........................................................................5
Execucions subsidiàries.......................................................................3
Faltes de dades o documentació ......................................................105
Legalitzacions ....................................................................................7
Ordres d’agençament.........................................................................9
Pròrrogues .......................................................................................12
Rectificació d’errors ............................................................................7
Requeriments .....................................................................................7
Resolució de recursos de reposició.......................................................2
Suspensions d’obres ...........................................................................2
Trasllat d’informació .........................................................................11
Varis ...............................................................................................14
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HABITABILITAT:
Expedients iniciats ............................................................................47
Audiències.......................................................................................26
Resolucions adoptades......................................................................39

El detall de les resolucions adoptades és com segueix:
Arxiu d’expedients .............................................................................3
Execucions subsidiàries.......................................................................2
Legalitzacions ....................................................................................1
Ordres d’agençament.......................................................................11
Requeriments .....................................................................................1
Requeriments de legalització ...............................................................1
Resolució d’al·legacions......................................................................1
Resolució de recursos de reposició.......................................................1
Trasllat d’informació .........................................................................16
Varis .................................................................................................2

SUBVENCIONS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES:
Expedients iniciats ............................................................................11
Resolucions adoptades......................................................................19

El detall de les resolucions adoptades és com segueix:
Concessions .....................................................................................10
Faltes de dades o documentació ..........................................................8
Trasllat d’informació ...........................................................................1
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El Departament de MEDI AMBIENT ha realitzat durant l’any 2003 les
següents activitats:

Comissions, reunions, visites, conferències, xerrades a les escoles i
associacions de veïns durant l’any .....................................................36

GESTIÓ DEL DEPARTAMENT
-Campanya i concessió del guardó Bandera Blava per part d’ADEAC-FEE
mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua a les platges de l’Arrabassada,
de la Móra i del Miracle

-Plantació 3ª fase del Mur Verd i programa d’activitats d’educació
ambiental relacionades amb el Mur Verd, pel coneixement de les seves
característiques i de la flota i vegetació mediterrània autòctona a tots els
col·legis i instituts del terme municipal de Tarragona per part de Gepec. 

-Organització Dia Europeu sense Cotxe i Setmana Europea de la
Mobilitat Sostenible i Segura, juntament amb el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya així com amb el Ministeri de
Medi Ambient i l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, IDAE.

-Conveni de col·laboració entre l’ Ajuntament, el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Mediambiental La
Sínia i el regulador de la gestió de l’espai d’interès natural de la
desembocadura del riu Gaià. Gestió de conveni amb la Sínia per garantir
la qualitat de l’espai de la zona aiguamoll i estudis per dotació al riu
Gaià d’un cabal ecològic.

- Expedient de control d’abocadors il·legals dins del terme municipal.

-Campanya recollida piles usades
-Col·laboració amb la XI Trobada de Medi Ambient amb Mediterrànea
-Celebració Setmana Mundial del Medi Ambient
-Campanya recollida arbres Nadal

DURANT L’ANY 2003 S’HAN TRAMITAT 1.325 EXPEDIENTS
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-Expedient tramitat per la concessió d’autorització per cremar restes
agrícoles de brancatge dins del terme municipal 

-Conveni col·laboració amb Depana per a la defensa del Patrimoni
Natural i estudi de la freqüència i la tipologia dels usuaris que visiten la
Punta de la Móra. 

-Expedients per possibles infraccions de la normativa de sorolls, alarmes,
vehicles de motor i molèsties entre veïns ...........................................107

-Expedients per possibles infraccions de la normativa sobre residus oca-
sionades per vehicles fora d’ús, a la via pública, al dipòsit municipal, con-
trol del servei de recollida i tràmit per efectuar el desballestament .....580

-Expedients per possibles infraccions de la normativa sobre abocaments
de residus, com restes de formigó al riu, runes i altres.........................58

-Expedients en referència a la normativa sobre aigües en general i a
l’abocament d’aigües residuals .........................................................57

-Expedients sobre denúncies per infraccions a la normativa sobre
molèsties per la instal·lació d’aparells d’aire condicionat i fumeres als
habitatges i emissions a l’atmosfera ...................................................83

-Altres expedients com: projecte educació mediambiental, autorització
aprofitament forestal, control d’emissions de contaminants atmosfèrics i
control de pols atmosfèrica, control per la reducció de pols de carbó
energia solar i plaques fotovoltaiques, convocatòries per subvencions,
sol·licitud de subvencions per campanyes de sensibilització, risc d’incendi,
tala d’arbres ..................................................................................198
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El Departament de NETEJA PÚBLICA ha realitzat, durant l’any 2003, les
següents activitats:

NETEJA DE LA CIUTAT
El Departament de Neteja Pública realitza el control de l’empresa
Fomento de Construcciones y Contratas, SA (FCCSA), adjudicatària, per
acord del Consell Plenari de data 2 de maig de 2002, de la prestació del
servei de recollida i transport de residus urbans, neteja viària, neteja de
platges, gestió de la deixal leria municipal i  de la planta de
desballestament i descontaminació de vehicles fora d’ús i el transport dels
residus fins a les plantes corresponents.

El volum de brossa procedent de la recollida domiciliària i de la neteja
viària representa en l'exercici 2003 un total de 55.811.965 kg, segons
dades de l'empresa concessionària FCCSA, les quals s'han portat a la
incineradora.

Durant l’any 2003, s’han recollit 1.736.980 kg de voluminosos (mobles,
electrodomèstics, etc.) procedents de la recollida que l’empresa
concessionària FCCSA realitza tres cops a la setmana (dilluns, dimecres i
divendres) a la ciutat, barris i urbanitzacions.

Amb l’inici de la nova contracta s’han canviat tots els contenidors de
rebuig per contenidors nous de càrrega lateral i posterior. En l’actualitat
hi ha un total de 926 contenidors de càrrega lateral, de 3.200/2.400
litres, i 216 contenidors de càrrega posterior, de 1.100 litres. 

El dia 9 de desembre de 2003, la Federación de Usuarios-Consumidores
Independientes (FUCI) va atorgar a la Conselleria de Medi Ambient la
renovació del premi la Bandera Verde-Ciutat Sostenible.

LA RECOLLIDA SELECTIVA
Durant l’any 2003 s’han recollit els següents quilos de paper-cartró,
envasos, vidre i piles:

* 8.110 kg de piles usades mitjançant els 630 contenidors repartits pels
comerços i administracions de la ciutat i deixalleria municipal.
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*1.030.360 kg de vidre mitjançant els 292 contenidors tipus iglú de 2,5
m3 instal·lats a la ciutat, barris i urbanitzacions.

* 3.431.265 kg de paper i cartró recollits mitjançant els 320 contenidors
de càrrega lateral de 3.200 litres i els 8 contenidors de càrrega posterior
de 1.100 litres instal·lats a la ciutat, barris i urbanitzacions.. 

* 679.605 kg d’envasos recollits mitjançant els 316 contenidors de
càrrega lateral de 3.200 litres i els 6 contenidors de càrrega posterior de
1.100 litres.

Durant l’any 2003 també s’han realitzat diverses campanyes de
sensibilització ciutadana de recollida selectiva d’envasos, finançades per
ECOEMBES, consistents en la realització de xerrades i tallers per al
coneixement de la recollida selectiva d’envasos dirigides als escolars del
nostre terme municipal i amb la producció i emissió de diversos espots
publicitaris de la Conselleria de Medi Ambient.

També s’han sol·licitat les següents subvencions a la Generalitat de
Catalunya:
- Convocatòria de subvenció per sufragar les despeses derivades de la
neteja de platges i aigües litorals. L’Agència Catalana de l’Aigua de la
Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 34.889,32 €.

- Convocatòria per la subvenció destinada al foment de la recollida
selectiva de residus de la fracció orgànica per les actuacions realitzades
des de l’1 de gener de 2003 fins al 23 d’octubre de 2004. La Junta de
Residus ha concedit una subvenció de 23.667 €

ACTIVITATS DEL SERVEI DE NETEJA PÚBLICA
- Reunió amb les diverses associacions de veïns de la ciutat, barris i
urbanitzacions, per solucionar les carències dels barris de la ciutat.

- Xerrades als col·legis públics, a les associacions de veïns i a la
deixalleria municipal per tal que coneguin la utilitat de la deixalleria i de
la recollida selectiva, organitzant visites als diferents llocs on es realitza el
tractament dels residus: SIRUSA, PAPELES ALLENDE, PLANTA DE
COMPOSTATGE DE BOTARELL. CA
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- Inspeccions realitzades pel personal municipal adscrit al Servei de
Neteja Pública per l’atenció d’expedients del Departament de Sanitat i
Medi Ambient, referents a terrenys bruts i abocadors incontrolats, per tal
d’informar si es troben o no en condicions de salubritat pública. El total
aproximat d’inspeccions és de 32.

- Una altra tasca desenvolupada per aquest Servei de Neteja és el control
dels mitjans humans i materials de l’empresa concessionària FCCSA,
control, modificacions i variacions de contenidors, papereres, pintades,
andròmines abandonades, incidències, etc., a la ciutat, barris i
urbanitzacions, així com la confecció del comunicat diari i els informes
referents a sol·licituds de contenidors d’escombraries i recollides
selectives, papereres, etc., i el control dels mitjans humans i materials de
l’empresa CESPA pel que fa a la recollida selectiva dels contenidors de
paper-cartró i envasos.

Durant aquest any s’han obert 341 expedients referents a sol·licituds de
contenidors d’escombraries i recollides selectives, papereres, etc.

També s’han repartit diferents circulars quan el Servei ho ha convingut
necessari per noves ubicacions de contenidors, papereres, etc. 

Així mateix, el Servei de Neteja Pública ha realitzat les tasques de
manteniment i neteja del Palau Municipal i altres dependències municipals
amb una aportació de 29 senyores, en dedicació diària, repartides en 10
senyores que realitzen la neteja del Palau Municipal i 19 senyores que
realitzen la neteja de les diferents dependències municipals com són:
Casa Castellarnau, Antiga Audiència, Teatre Metropol, Pretori, Voltes del
Circ, Fòrum Roma i Antic Ajuntament, així com actuacions puntuals i
extraordinàries.

El Servei Municipal de Neteja també ha realitzat durant aquest any
tasques de neteja en els llocs on s’han desenvolupat 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, així com finalment la
neteja de tots els mercats setmanals que es fan tots els dies de la setmana
a diferents punts de la ciutat i dels barris, a excepció de dilluns.
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Detall i descripció dels treballs, tasques i informes que han estat realitzats
durant l'any 2003 per aquesta Secció Tècnica:

- Modificació puntual solar militars carrer Girona/Teatre Tarragona.

- Modificació puntual zones esportives LLorito/pol. ind. Riu Clar.

- Modificació puntual del PG remodelació de la zona marítima.

- Projecte de reparcel·lació del transvasament de sostre PERI 4 - PERI 6.

- Modificació puntual del PG (CIMALSA) i Pla parcial.

- Modificació puntual del PG UA 15 i Pla especial UA 15.

- Modificació puntual i Pla especial del PP7 Mongons.

- Pla director de la indústria i turisme al Camp de Tarragona. Informe
sobre al·legacions i recurs de reposició.

- PERI 16, Colls Majors.

- Projecte de reparcel·lació UA 37a del POUM.

- Aprovació inicial PP 2a fase sector 4 bis A del polígon industrial
Constantí.

- Expropiació forçosa Projecte 33-T-2750. "Seguretat vial tram variant de
Tarragona".

- Valor venda finca per Projecte reparcel·lació UA 1902 "Parcel·les Tuset".

- Projecte d'expropiació finques 135, 135a, 137, 139 i 141 Via Augusta.

- Projecte tram "Cinturó CN-340 (tram "Variant de Tarragona-Variant
Altafulla").
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- Informe per a l’aprovació inicial PP41 del POUM "Terres Cavades".

- Modificació puntual del Pla general, consistent en la descatalogació de
l'edifici de Ca la Dolsa "Text refós" (la Canonja).

- Pla especial d'ordenació volumètrica parcel·les 23 i 24 b del PERI 2
Jaume I-Tabacalera.

- Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica terreny situat c/
Apodaca, 22.

- Actualització, revisió i ampliació de dades en suport informàtic del Pla
general.

- Pla especial d'infraestructures a Rodolat del Moro "Text refós".

- Projecte d'expropiació de finques a la carretera d'accés a la
urbanització Boscos de Tarragona.

- Projecte d'expropiació de les finques de ref. cad. 8936902 i 8936910
de Bonavista.

- Projecte d'expropiació de la finca núm. 5, resultant de l'aportada al
Projecte de compensació del subpolígon del PP9 de sòl urbà.

- Projecte d'expropiació finca afectada pel sistema general d'equipaments
platja Llarga, 10.

- Projecte d'expropiació finca afectada pel sistema general d'equipaments
viari i espais lliures a Camp Clar.

- Projecte d'expropiació finca afectada pel sistema general zona verda
pg. Independència.

- Expropiació forçosa drets d'arrendament del local del Trinquet Vell.

- Projecte d'expropiació de la finca afectada pel sistema general zona
verda i equipaments camí XI Camp Clar.
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- Expropiació de les finques de ref. cad. Ajuntament 01-58-001, 01-58-
002, 01-58-003 i 01-45-002 a Sant Salvador.

- Expropiació de la finca afectada pel sistema general zona verda i
equipaments al camí XXIII Camp Clar.

- Permuta zona oest, finca entre carrer Fluvià i Montsant.

- Informació i plànols urbanístics i cadastrals de la Urbanització Escorpí
de Tarragona.

- Full d'apreuament Via augusta, 25.

- Modificació del Pla d'utilització dels espais portuaris del Port de
Tarragona.

- Modificació del PP urbanístic d'ampliació del polígon industrial Riu Clar
(PP38).

- Reformat del Projecte d'urbanització de la UA 37 del Pla d'ordenació
urbana municipal.

- Estudi de detall de l'àmbit A del polígon residencial Camp Clar.

- Modificacions al Projecte d'urbanització de la UA 15.

- Modificació del Pla d'ordenació urbanística mpal. per la ubicació d'una
rotonda a la cruïlla Via Augusta amb camí de la Cuixa.

- Informe en relació amb la modificació puntual del Pla general de Reus
pels usos en sòl industrial.

- Projecte constructiu nou accés a la factoria Repsol.

- Subscripció del Conveni urbanístic entre Hèrcules Química SA i
l'Ajuntament de Tarragona.
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- Pla parcial urbanístic del sector PP 41. Informe previ a l'aprovació
inicial. "Terres Cavades".

- Informació terrenys afectats per traçat del Projecte de les transferències
del PHN ( art 13 Llei 10/2001).

- Pla especial d'ordenació volumètrica a les parcel·les 23 i 24b (segons
informe previ a la seva aprovació inicial).

- Pla de millora urbana als terrenys situats al c/ Pin i Soler 12, 14 (MATT).

- Instal·lació d'estació de dessalinitzadora als terrenys de cessió del PP
urbanístics del sector PP 41 Terres Cavades.

- Modificació del PP urbanístic d'ampliació del polígon industrial Riu Clar.
PP38.

- Text refós de trasllat d'equipaments del políg. ind. Riu Clar (cementiri -
Llorito equipaments).

- Informe sobre l’ampliació de recurs d'alçada interposat per SOUCA,
SA, respecte a la suspensió del tràmit d'aprovació definitiva del PP40.

- Informe en relació amb la Modificació puntual del PG de Reus al solar
ubicat a l'av. President Macià.

- Modificació puntual del PG per a la concreció dels usos dels
equipaments als àmbits del pol. ind. Riu Clar i la muntanya del Llorito.

- Atenció tècnica especialitzada per part de dos funcionaris, en les
dependències del Palau de Congressos, en el tràmit d'informació pública
dels "Treballs previs  de la 4ª Revisió del Pla general d'ordenació urbana
de Tarragona", durant un termini de 30 dies, amb un total de 2.520
hores de treball i 929 consultes ateses.

- Treballs de seguiment i elaboració de la revisió del POUM.
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- Confecció del Pla de platges 2003.

TREBALL REALITZAT PER AL DEPARTAMENT I PASSAT A ENGINYERIA
INDUSTRIAL
- Proposta de plànol de delimitació de les urbanitzacions afectades per la
Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals de les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

TREBALLS EN CURS
Suport tècnic de l'Àrea d'Urbanisme i altres seccions; manteniment i actua-
lització de l'Inventari de béns i patrimoni municipal i assessorament en els
treballs de la 4ª Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Tarragona.

DETALL INFORMES:
Certificats d'aprofitament urbanístic .....................................................5
Cèdules urbanístiques .......................................................................55
Certificats de qualificació urbanística.................................................27
Certificats de compatibilitat d'ús ......................................................158
Informes Assessoria Jurídica..............................................................11
Informes Llicències d'Obres ...........................................................1210
Actes de replanteig d'alineacions ......................................................13
Informes Obertures d'Establiments i Activitats ...................................642
Informes Departament de Béns ..........................................................91
Informes Dep. Urbanisme Planejament i Gestió.................................275
Informes Departament Contractació d'Obres ......................................22
Valoracions Recaptació, Patronat M. Habitatges .................................40
Informes Domini Públic .......................................................................7
Informes Medi Ambient.......................................................................2
Informes Secretaria General ................................................................2
Informes Trànsit i Multes ......................................................................5
Informes diversos..............................................................................19

Visites inspecció 1ª ocupació...........................................................152
Visites insp. legalitz. i devolució fiances .............................................73
Total d'informes emesos durant l'any.............................................2.386

L'expedició de còpies en general ha estat significativa, i s’han expedit
plànols diversos, en gran format, en nombre de 3.788. CA
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Per part dels SERVEIS PÚBLICS: AIGÜES, MERCATS I TRANSPORTS
PÚBLICS, s’ha realitzat el següent:

SERVEIS PÚBLICS (I. Aigües, II. Mercats, III. Transports)

I. AIGUES
- Expedients tramitats........................................................................39
- Decrets ............................................................................................4

EMATSA 
- Expedients tramitats relacionats amb l'Empresa ................................15
- Expedients varis .............................................................................24

* Expedient de concessió a la Comunitat de Regants de les Hortes de
Tarragona, amb aportació prèvia d’EMATSA, d’un ajut de 20.457 € per
a l’any 2003.

* Escrits d'EMATSA per donar compte de la relació d'abonats que tenen
pendent el pagament del rebut de l'aigua, d'acord amb el previst a l'art.
49 del Reglament del servei d'abastament d'aigua potable al terme
municipal de Tarragona, en vigor des del dia 8-6-96.

II. MERCATS
- Expedients tramitats....................................................................... 57
- Decrets ............................................................................................2
- Propostes Comissió de Govern ........................................................30
- Expedients varis referits a ESPIMSA ...................................................5

MERCAT CENTRAL
• Expedients relacionats amb peticions de traspàs de les concessions
adminitratives d'ocupació de:
- Parada núm. 317, a favor de Mª Mercedes Caudet Piñana.
- Parada núm. 316, a favor de Mª Mercedes Caudet Piñana.
- Parada núm. 318, a favor de Mª Mercedes Caudet Piñana.
- Parada núm. 259, a favor de Encarnacio Sanchez Ibañez.
- Parada núm. 260, a favor de Encarnacio Sanchez Ibañez.
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• Expedients de petició de renúncia de les concessions administratives
d'ocupació:
- Parada núm. 276 a petició de Teresa Renuncio Salomó.
- Parades núm. 330 i 331 a petició de M. Fernanda Gonçalves Mateus.

MERCAT DE TORREFORTA
• Expedients relacionats amb peticions de traspàs de les concessions
adminitratives d'ocupació de:
- Parades núm. 116 i 117 , a favor de Rosa Mª Hostalot Milla.
- Parades núm. 139, 145 i 146, a favor de Pedro Àngel Delgado
Iturbide.

• Expedients de petició de renúncia de les concessions administratives
d'ocupació:
- Parades núm. 38 i 39 , a petició de Rosa Campany Viscarri.
- Parades núm. 108 i 109, a petició de Marta Elena Fernández Suárez.
- Parades núm. 15 i 16, a petició de Teresa Fuentes Suárez.
- Parades núm 131, 137 i 138, a petició de José Manuel Bernal Victoria.
- Parada núm. 129, a petició de Carmen Alonso Aguilar.
- Parades núm. 123 i 130, a petició de Rosa Tapias Ventura.
- Parades núm. 13 i 14, a petició de José Roque Bernal.
- Parada núm. 61, a petició de Juan José Martínez Pérez.
- Parades núm. 17a, 17 i 18, a petició de Cecilia Arjona Ruiz.
- Parades núm. 70, 71 i 72, a petició de José Hernández Chacón.
- Parades núm. 19, 20 i 21, a petició de Francisca Alcaide Moral.
- Parades núm. 36 i 37, a petició de Herminio Vidal Sánchez.
- Parades núm. 64 i 65, a petició de Dolores Gallardo Brabezo.
- Parades núm. 1 i 2, a petició de Antonio Abilla Comet.
- Parades núm. 67 i 74, a petició de José Moreno Terrón.
- Parades núm. 19, 20 i 21, a petició de Juan Dalmau Pastor.
- Parades núm. 124 i 125, a petició de Carmen Marín Llerena.
- Parades núm. 3 i 4, a petició de Herminia Llao Gil.
- Parada núm. 22 , a petició de Soledad Julián Tena.
- Parades núm. 80 i 81, a petició de José Arjona Ruiz.
- Parades núm. 26, 27, 28 i 29, a petició de Font Fred, SA.
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III. TRANSPORTS
- Expedients tramitats......................................................................128
- Decrets ............................................................................................4
- Propostes Comissió de Govern ............... ........................................ 2
- Propostes Consell Plenari ..................................................................1

* Sol·licituds presentades per als exàmens per a
obtenir la cartilla municipal de taxista................................................15

* Sol·licituds de trapassos de llicències d'autotaxi .................................2

de les quals s'han concedit dins de l'any 2003:
- núm. 48-A, a favor de Andrés Molina Aránega
- núm. 55-A, a favor de Víctor Valiente Reyes

* Expedients de sol·licitud per part dels seus titulars 
(afectar o substituir vehicle) de canvi de material dels autotaxi .............15

• 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).........................................40 

* Expedients relacionats amb el Servei Territorial de
la Demarcació de Transports .............................................................23

* Expedients de sol·licitud de transport escolar....................................16

* Expedients sobre assumptes varis ......................................................6
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SERVEIS TÈCNICS D’ARQUITECTURA
Els treballs realitzats per la SECCIÓ TÈCNICA D’ARQUITECTURA han
estat els següents:

OBRES I PROJECTES

INFORMES.................................................................................... 323
Béns i Patrimoni - Domini Públic .................................................7
Llicències d’Obres ...................................................................30
Medi Ambient, Salut Pública i Neteja..........................................4
Compres...................................................................................5
Obres Municipals ..................................................................128
Urbanisme..............................................................................31
Conselleria i Cap Servei Urbanisme..........................................24
Serveis Tècnics Municipals .......................................................40
Altres departaments.................................................................42
Personal – Formació ................................................................12

CERTIFICATS.......................................................................................5

- Acreditatiu de la realització de les obres del Projecte de regeneració
abocador situat a la zona verda del PP 10, polígon 26.

- Acreditatiu de la realització de les obres del Projecte de regeneració
abocador municipal de pròxima clausura i millora del Parc a la Muntanya
de Sant Pere Sacelades (PP3).

- Acreditatiu de la realització de les obres del Projecte de regeneració
abocador situat a la zona verda del PP 9, sector nord CN 420.

- Acreditatiu de la realització de les obres del Projecte de planta de
recepció i emmagatzematge selectiu de residus especials i voluminosos.

- Acreditatiu de la realització de les obres del Projecte de Centre
Municipal de Descontaminació i Trossejament de Vehicles fora d’Ús.
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REDACCIÓ I CONFECCIÓ PROJECTES ................................................. 7

- Reforma interior edif ici si tuat a la Rambla Nova, 50, per a
dependències municipals.

- Remodelació de l’antic mas Mallol per a la seva reconversió en centre
dels Serveis Socials.

- Remodelació del cos de construcció de serveis de l’antic col·legi PAX per
a la seva conversió en escola d’assistència primària.

- Edifici de nova planta destinat a escola d’adults.

- Ordenació de la zona verda al passeig de la Independència, del núm. 1
al 7.

- Ordenació zones verdes del PERI 16 “Colls Majors”.

- Modificat del Projecte de zona verda al passeig de la Independència,
del núm. 1 al 7.

MEMÒRIES VALORADES .................................................................. 14

- Pica acer inoxidable bar a llar jubilats Torreforta.
- Ordenació plaça i carrers confrontants a la plaça Bonavista.
- Modificació remodelació vorera d’accés al Parc de la Ciutat, darrera
finques 20 i 22 av. Roma.

Construcció gosseres municipals al polígon Riuclar, c. Sofre, 3:
- Modificació reixat separació gosseres.
- Complementari de dur aigua d’ITASA a gosseres.
-      “        dipòsits depuradors.
- Valoració neteja fang i restauració de les instal·lacions.
- Canalització provisional aigües pluvials.

Addicionals al Projecte d’obres de remodelació dels carrers del Cós del
Bou, baixada de la Pescateria i Trinquet Nou:
- Canvi de dimensions paviment carrers.
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- Instal·lació de pilones al carrer del Trinquet Nou.
- Bancs i jardineres al carrer del Cós del Bou.
- Agençament del paviment malmès a la plaça del Rei.
- Ampliació de voreres a la baixada de la Pescateria davant la capçalera
del Circ (enfront del local Colla Castellera).
- Pavimentació carrer de Sant Oleguer.

DIRECCIÓ PROJECTES D’OBRES ..........................................................7
- Plaça enfront de cotxeres al carrer d’Amposta del barri de Torreforta.
- Adequació local platja del Miracle.
- Transformació camp futbol 7 a la pista esportiva de la Granja.
- Remodelació plaça de J. Sentís i Porta.
- Pavimentació carrers de Cós del Bou, baixada de la Pescateria i Trinquet
Nou.
- Gosseres al polígon Riuclar, c. Sofre, 3.
- Reforma interior edif ici a la Rambla Nova, 59, per a noves
dependències municipals.

ASSESSORAMENT TÈCNIC I DIRECCIONS D’OBRES A PROJECTES NO
REDACTATS PER AQUESTS SERVEIS TÈCNICS .......................................5
- Centre Social al carrer de Violant d’Hongria, 30, escales 10 i 11, al
barri de Sant Pere i Sant Pau.
- Edifici nova seu castellera al barri de Sant Pere i Sant Pau.
- Poliesportiu al barri de Sant Salvador.
- Caserna Guàrdia Urbana situada al PP 2 (redacció Projecte).
- Amfiteatre Romà.

CERTIFICACIONS..............................................................................24
Per un import total de 1.935.823,55 €.

ACTES .............................................................................................15

COMPROVACIÓ REPLANTEIG ............................................................ 8
- Construcció de gosseres municipals al polígon Riuclar, c. Sofre, 3. 
- Remodelació plaça de Sentís i Porta.
- Remodelació carrers del Cós del Bou, bda. de la Pescateria, Trinquet
Nou.
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- Remodelació carrers del Cós del Bou, bda. de la Pescateria, Trinquet
Nou (addicional bancs i jardineres).
- Adequació local per a centre social al carrer de Pere Martell, 39.
Reforma interior edifici situat a la Rambla Nova, 59, per a dependències
municipals:
- Empresa ABELCIR
-     “   SECE
-     “   SOGESE

RECEPCIÓ ..........................................................................................7
- Remodelació plaça de Sentís i Porta.
- Remodelació plaça de Sentís i Porta.
- Màquina recollida restes vegetals ubicada a la Deixalleria.
- Deixalleria tipus “C”
- Remodelació dels carrers del Cós del Bou, baixada de la Pescateria i
Trinquet Nou.
- Addicional remodelació carrer del Cós del Bou (bancs i jardineres).
- Plaça front cotxeres al carrer d’Amposta del barri de Torreforta.

CONSERVACIÓ D’EDIFICIS

INFORMES.....................................................................................635
Béns i Patrimoni ....................................................................150
Ensenyament...........................................................................60
Llicències d’Obres-subsidiàries ...............................................190
Institut Mpal. Serveis Socials.....................................................50
Obres Municipals ..................................................................140
Conselleria i Cap Servei d’Urbanisme.........................................5
Museu d’Història .....................................................................10
Varis ......................................................................................30

CONFECCIÓ I REDACCIÓ PROJECTES I MEMÒRIES VALORADES ........ 21
SUBSIDIÀRIES .........................................................................15  

- Memòria valorada retirada de terres excavació, carrer de Lluís Bonet
Amigo.
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- Memòria valorada tancament solar carrer d’Apodaca, núm. 21. 
- Memòria valorada retirada d’una cartellera carrer del Mirador, núm. 2-
6, Cala Romana. 
- Memòria valorada rehabilitació façana carrer de la Mercè Mare de Deu
núm. 17. 
- Memòria valorada rehabilitació façana carrer d’August, núm. 20. 
- Memòria valorada demolició obres d’ubicació d’un ascensor carrer de
Sant Benilde, núm. 13.
- Memòria valorada de l’arranjament de la façana de l’edifici del carrer
de St. Pere Estubes, núm. 14.
- Memòria valorada arranjament goteres de l’habitatge de la Rambla
Nova, núm. 40. 
- Memòria valorada arranjament de la façana de la Rambla Nova, núm.
106.
- Memòria valorada de la neteja i tancament del solar, al carrer de la
Terra Ferma, núm.24. 
- Memòria valorada obres arranjament nous vestuaris grades camp de
futbol municipal Gimnàstic. 
- Memòria valorada neteja i la instal·lació d’un pal a la parcel·la carrer
de Terres Cavades, núm. 12 
- Valoració de l’enderrocament d’un edifici carrer de Terres Cavades,
núm. 7
Memòria valorada del reforç de l’estructural del sostre carrer de López
Pelàez, núm.11, 5è-4t. 
- Memòria valorada reconstrucció informe estat actual de l’edifici

ESCOLES ................................................................................. 6
- Projecte de l’Escola Bressol de St. Salvador.

Projecte de l’Escola Bressol de Sant Pere i Sant Pau 
- Projecte de l’Escola Bressol del Serrallo
- Projecte de l’Escola Bressol dels Àngels
- Projecte de l’Escola Bressol del Pax 
- Projecte de l’Escola Bressol del Miracle

ORDRES DE TREBALLS REALITZATS A LES ESCOLES MUNICIPALS ...... 125
Per un total de 99.396, 65 €.
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DIRECCIÓ D’OBRES ............................................................................2
- Obres de construcció dels vestidors de les pistes esportives de Riu Clar .
- Obres d’arranjament de la coberta del bar de l’Auditori del Camp de
Mart
- Construcció Escola Bressol al barri del Serrallo.
-     “       “     “     Miracle.
-     “       “     “     Sant Salvador.

FACTURES........................................................................................50
Per un import de 563.840,49 €.
ACTES .............................................................................................. 3

REPLANTEIG ..................................................................................... 2
- Modificació Projecte d’ampliació de l’escola al barri de St. Pere i
St. Pau.
- Obres vestidors instal·lacions esportives municipals camí de la Budallera.

RECEPCIÓ ..........................................................................................1
- Modificació Projecte de l’Escola Bressol del Serrallo

CERTIFICACIONS..............................................................................17
Per un import total de 362.300,38 €
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A la Secció Administrativa d’Urbanisme, els departaments d’URBANISME-
PLANEJAMENT i URBANISME-GESTIÓ han realitzat, entre d’altres, els
següents treballs:

URBANISME-PLANEJAMENT

MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLANEJAMENT GENERAL
- Aprovació inicial i provisional de la Modificació puntual del Pla general
per a la concreció d’usos dels equipaments dels polígons Riu Clar –
Llorito.

- Acord en relació amb el recurs potestatiu de reposició interposat per
l’Associació de Veïns del Camí del Llorito-Terres Cavades contra el punt 1r
de l’Acord del Consell Plenari, de no prendre en consideració la sol·licitud
formulada per la mateixa Associació referent a la caducitat del Projecte
de Modificació puntual del Pla general a l’àmbit de sòl urbanitzable no
programat PAU 2-Terres Cavades. 

- Aprovació provisional i assumir el Text refós de la Modificació puntual
del Pla general per a la descatalogació de l’edifici de Ca Dolça, situat al
carrer del Bisbe Borràs, cantonada amb el carrer de Sant Sebastià, de la
Canonja, i creació d’una unitat d’actuació.

- Acceptar, aprovar inicialment i provisionalment la Modificació puntual
del Pla general, relativa als articles 55 i 84 de les normes urbanístiques,
la regulació d’usos i les condicions d’edificació de la zona de
desenvolupament urbà, intensitat 1, clau 21 a, subzona 1, i dels articles
I.2.3 i II.3.3 de les ordenances de la 3a Revisió del Pla general de
Tarragona.

- Resolució d’al·legacions i aprovació provisional de la Modificació
puntual del Pla general, referent a les condicions d’ús de la clau 14a1,
“subzona d’ordenació volumètrica específica en situació consolidada”.

- Assumir el Text refós de la Modificació puntual del Pla general,
consistent en la variació de la delimitació de la UA 27 i la creació d’una
nova unitat d’actuació.
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- Assumir el Text refós de la Modificació puntual del Pla general, referent
als usos permesos a la clau 22-C, subzona de petita indústria i taller, a
l’àmbit del Pla parcial 14, autovia de Salou, CN-340.

- Resolució d’al·legacions, denegació de l’aprovació provisional i arxiu de
l’expedient de la Modificació puntual del Pla general a l’àmbit de la unitat
d’actuació 37-e, “Zona de l’Oliva”.

- Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general a
l’àmbit del sòl urbanitzable no programat, PAU 2, Terres Cavades.

- Acceptar i aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general a
l’àmbit de protecció arqueològica, delimitat dins la unitat d’actuació 15.

- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general per a la ubi-
cació d’una rotonda a la cruïlla de la Via Augusta amb el Camí de la
Cuixa.

PLANS PARCIALS
- Assumir el Text refós de la Modificació puntual del Pla parcial 14, sector
1, carretera de València.

- Declaració de caducitat de l’expedient referent a la Modificació del Pla
parcial d’ampliació del polígon industrial Riu Clar en haver complert les
condicions imposades a l’Acord d’aprovació inicial, i ar xiu de
l’expedient.

- Suspensió de l’aprovació inicial del Text refós de la Modificació del Pla
parcial d’ampliació del polígon industrial Riu Clar.

PLANS ESPECIALS
- Aprovació provisional del Pla especial d’infraestructures del Pla parcial
21-C, Rodolat del Moro.

- Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla especial de
reforma interior del sector la Móra, a l’àmbit qualificat de Ciutat Jardí,
delimitat al nord pel carrer de la Ribera d’Ebre, a l’oest, pel carrer del
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Baix Camp, a l’est, pel sòl qualificat d’aparcament i pel carrer del Baix
Camp i, al sud, pel passeig de la Móra i pel sòl qualificat d’aparcament
privat.

- Aprovació provisional del Pla especial urbanístic Unió-Apodaca.

- Assumir el Text refós del Pla especial de reforma interior del solar situat
al carrer de Fortuny, cantonada amb el carrer del Governador González. 

- Assumir el Text refós del Pla especial del solar núm. 21 del PERI 2,
Jaume I-Tabacalera. 

- Denegació del Pla especial per a l’ampliació d’usos admesos a la zona
d’equipament privat esportiu de Boscos de Tarragona.

- Aprovació inicial del Pla especial de protecció arqueològica, dins
l’àmbit de la unitat d’actuació 15.

- Assumir el Text refós del Pla especial de reforma interior de la zona
d’indústria aparador, carrer 1 i illes 10 i 11 del Pla parcial 7, els
Mongons.

- Aprovació inicial del Pla especial urbanístic de les parcel·les 23 i 24b
del PERI 2, Jaume I-Tabacalera.

- Assumir el Text refós del Pla especial de millora urbana i normalització
de finques dels terrenys del patrimoni municipal del sòl, junt al barri del
Parc Riu Clar.

PLANS DE MILLORA URBANA 
- Aprovació inicial i provisional del Pla de millora urbana de modificació de
volums i alçades de la parcel·la núm. 10, illa 1, de la unitat d’actuació 31.

- Aprovació provisional i assumir el Text refós del Pla de millora urbana
de compensació volumètrica d’adaptació i rehabilitació de la seu de les
direccions provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a la Rambla Nova.
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- Aprovació provisional del Pla de millora urbana de l’illa que conformen
els carrers de Rebolledo, Sant Fèlix, Sant Josep i Sant Oleguer, i
concretament que afecta la finca núm. 17 del carrer de Rebolledo.

- Resolució d’al·legacions i denegació del Pla de millora urbana per a la
recuperació d’arcs de l’edifici situat a la plaça dels Àngels, núm. 23.

- Aprovació inicial i provisional del Pla de millora urbana referent a
l’habitatge plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer de les Garrigues
núm. 14, cantonada amb el carrer de l’Escultor Figueras de la Canonja.

- Aprovació provisional del Pla de millora urbana del carrer de Pin i
Soler, núm. 12 i 14.

ESTUDIS DE DETALL
- Denegació de l’aprovació inicial de l’Estudi de detall de redistribució de
volums de l’habitatge unifamiliar situat al carrer de la Travessera del Pi,
núm. 23, de Cala Romana.

- Aprovació inicial de l’Estudi de detall de modelació de volums de la
parcel·la 30-c del polígon industrial Francolí.

PROJECTES D’URBANITZACIÓ
- Resolució d’al· legacions i aprovació defini t iva del Projecte
d’urbanització de la unitat d’actuació 27, Via Augusta, carrers C-1, C-2,
C-3 i C-6, i dels projectes corresponents pròpiament al vial Via Augusta i
al perllongament del carrer de Joan Fuster i Ortells.

- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Text refós del Projecte
d’urbanització del Pla parcial 13, CN- 340.

- Aprovació inicial i definitiva del Projecte d’urbanització del Pla parcial
núm. 9, sector nord, autovia CN-420.

- Aprovació inicial i definitiva del Projecte tècnic de la instal·lació de
serveis d’enllumenat públic, alta i baixa tensió, telefonia i gas canalitzat a
la Via Augusta, fase 2, unitat 2 -tram comprès entre la rotonda i l’accés a
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la platja de l’Arrabassada-, que complementa el Projecte d’urbanització
de la unitat d’actuació 27, Via Augusta.

- Aprovació inicial i definitiva del Modificat del Projecte d’urbanització
del polígon II de la Punta de la Móra.

- Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del Pla parcial núm. 2,
sector nord, zona oest.

- Aprovació inicial del Projecte complementari d’urbanització de les
unitats d’actuació 28-C i 28-D, els Cossis.

DIVERSOS
- Resolució de la sol·licitud formulada per l’empresa Cimalsa, en relació
amb la tramitació d’una modificació puntual plurimunicipal del Pla
general d’ordenació urbana per a la implantació d’una central integrada
de mercaderies.

- Compareixença i formulació d’al·legacions en el tràmit d’audiència
conferit en relació amb l’aprovació inicial de la Modificació puntual
plurimunicipal del Pla d’ordenació urbana municipal de Tarragona i Reus
del terme municipal de Tarragona, promoguda per Cimalsa.

- Compareixença i formulació d’al·legacions en el tràmit d’audiència
conferit en relació amb l’aprovació inicial del Pla parcial plurimunicipal
del sector logístic de serveis (clau L) dels municipis de Tarragona i Reus. 

- Proposta d’iniciar els tràmits corresponents per encarregar l’adaptació
del Pla especial de la Part Alta a la normativa continguda en diferents
disposicions i declaracions referents al patrimoni cultural.

- Ratificació del Decret de l’Alcaldia pel qual s’emet informe favorable en
relació amb la proposta de Modificació del Pla d’utilització dels espais
portuaris del port de Tarragona.

- Formulació de recurs de reposició contra l’aprovació definitiva del Pla
director urbanístic de les activitats industrials i turístiques del Camp de
Tarragona. CA

PÍ
TO

L 
V



AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2003306

ÀREA DE TERRITORI

URBANISME PLANEJAMENT I  URBANISME GEST IÓ

CAPÍTOL V

- Compareixença i formulació d’al·legacions en el tràmit d’audiència
conferit en relació amb el recurs de reposició presentat contra l’aprovació
definitiva del Pla director urbanístic de les activitats industrials i turístiques
del Camp de Tarragona.

- Esmena de l’errada material observada en la 3a Revisió del Pla general
de Tarragona, d’omissió d’incorporació de la zonificació del Pla parcial
reformat de Cala Móra, illa 24, i de la modelació de la de l’illa 11,
segons l’Estudi de detall aprovat definitivament pel Consell Plenari de 23
de gener de 1990.

ALTRES
- Instàncies presentades: 536.

- S’han cursat 81 compareixences.

- Llicències de parcel·lació, denegacions de llicències de parcel·lació i
certificats d’innecessarietat de llicència de parcel·lació: 49.

- S’han expedit 149 decrets.

- S’han expedit 13 decrets que aproven liquidacions de taxes.

- S’han expedit 93 cèdules urbanístiques, certificats de qualificació i
d’aprofitament urbanístic.

- S’han tramitat 150 expedients relatius a peticions diverses referents a
l’estat d’execució del planejament, sol·licitud de documentació i
informació urbanística general.

- S’han emès 23 informes a petició dels diferents departaments municipals
i s’han preparat 13 proves per a l’Assessoria Jurídica municipal.

A petició dels redactors de la 4a Revisió del Pla general d’ordenació
urbana, s’ha comprovat l’estat d’execució del planejament en sòl urbà a
partir de la informació contrastada amb els diferents departaments
municipals que hi tenen competències.
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URBANISME-GESTIÓ

REPARCEL·LACIONS
•Projecte de reparcel·lació del PP 2, sector nord, zona oest
- Resolució d'al·legacions i modificar el Projecte en els termes que resulten
de la resolució de les al·legacions, i tornar-lo a sotmetre a informació
pública.
- Expedició de diversa documentació sol·licitada pels interessats.
- Resolució d'al·legacions, aprovació definitiva i encàrrec a l'equip
redactor d'elaborar un text refós d'acord amb la resolució d'al·legacions.

•Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació núm. 22, platja de la
Savinosa
- Cessió de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió construïdes per
l'Ajuntament de Tarragona pel servei elèctric de la UA 22, la Savinosa, a
favor d'Endesa Distribución Eléctrica, SL.
- Aprovació definitiva del Text refós del Projecte de reparcel·lació amb
diverses modificacions.
- Esmena d'errada material en l'Acord d'aprovació del Text refós del
Projecte de reparcel·lació. 
- Aprovació de l'operació jurídica complementària de la finca de la Sra.
Dolores Martí Perramon.
- Resolució del recurs de reposició presentat per Promociones Savinosa,
SA, i Voramar 2, SL.

•Projectes de reparcel·lació de la UA 28C i 28D, els Cossis
- Desestimació de la petició de Mariano Mallent Sugrañes, en
representació d'Inmo-Cossis, SL, d'inclusió de despeses en el compte de
liquidació provisional de la UA 28 D.
- Expedició de diversa documentació sol·licitada. 

•Projecte de reparcel·lació de les UA 44a i 45 de Bonavista-la Canonja
- Esmena d'errada material detectada en el Projecte de reparcel·lació de
la UA 44a.
- Aprovació definitiva de l’actualització del compte de liquidació
provisional.
- Acord d'imposició de quotes.
- Esmena d'errada material detectada en l'Acord d'imposició de quotes. CA
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- Actualització de les càrregues urbanístiques en el Registre de la
Propietat.

•Projecte de reparcel·lació de la UA 27, Via Augusta
- Aprovació definitiva de l’actualització del compte de liquidació
provisional.
- Acord d'imposició de quotes.
- Actualització de les càrregues urbanístiques en el Registre de la
Propietat.

•Projecte de reparcel·lació del PP9, autovia de Reus-Tarragona. N-420
- Acord d'imposició de quotes.
- Resolució dels recursos de reposició presentats per Josep Benavent
Cortat i d’altres, i per la Sra. Roser Poy Ferré.
- Preparació documentació remesa al notari per a la redacció escriptura.
- Expedició de diversa documentació del Text refós del Projecte.

•Projecte de reparcel·lació del PP3, av. dels Països Catalans
- Fixar dia per formalitzar acta de cessió de les instal·lacions elèctriques
en baixa i alta tensió.

•Projecte de reparcel·lació del PP 13 
- Tramitació en el Registre de la Propietat de la cancel·lació de la finca
registral núm. 316 aportada en el dit Projecte.
- Aprovació inicial del compte de liquidació provisional del PP 13 i
imposició de quotes urbanístiques, supeditada al fet que l'Acord
d'aprovació definitiva del compte de liquidació provisional sigui executiu.

•Polígon II de la Móra
- Aprovar la imposició de quotes.
- Denegar l'aprovació de l'Associació Administrativa de Propietaris en el
sistema de cooperació.

•PERI 2 Jaume I-Tabacalera
- Compensació de les despeses efectuades en benefici del PERI per la
mercantil Eurokesse, SL.
- Resolució de 2 recursos de reposició presentats per Promociones JMF, SA.
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•Expedient de reparcel·lació voluntària de les finques afectades per la
Modificació puntual del Pla general consistent en la transferència de
l'aprofitament urbanístic entre el PERI 4, Quinta de Sant Rafael, i el PERI
6, zona del Gas 
- Redacció de l'acta de reparcel·lació voluntària.

COMPENSACIONS
•Pla especial de reforma interior (PERI) del subpolígon PP 9, zona de Pryca
- Renovació de càrrecs a la Junta de Compensació.

•Projecte de compensació de Cala Romana 
- Requeriment a la Junta de Compensació perquè cedeixi els terrenys i
vials corresponents a l'àmbit de l'Estudi de detall de modelació i
compensació de Cala Romana.
- Requerir a la Junta de Compensació que acordi la seva dissolució i
liquidació.

•Pla parcial 27, la Bóta-mas Clarà
- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Projecte d’Estatuts i
Bases d’actuació de la Junta de Compensació. 
- Resolució del recurs de reposició presentat per Xavier Musté i d'altres i,
per tant, deixar sense efectes els acords adoptats per la Comissió de
Govern de 22-7-02 i de 24-2-03.

•Projecte de compensació del Pla parcial 21, Rodolat del Moro
- Expropiació de finca no adherida al Projecte de compensació: acceptar
el preu just fixat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona
per l'expropiació forçosa de la finca 14-D. 
- Esmenar l'errada material detectada en la fitxa corresponent a la finca
18-D de l'annex del Projecte de compensació.
- Canvi de membres al Consell Rector de la Junta de Compensació.
- Resolució del recurs d'alçada presentat per Luciano Sáenz de San
Vicente Basco contra acords adoptats per l'Assemblea General de la
Junta de Compensació.

•Projecte Estatuts i Bases actuació de la UA 37-A, l’Oliva
- Aprovació definitiva.
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- Desestimar la petició dels Srs. Montse Borrell Solé i tres més perquè es
consideri la superfície de 668,54 m2 de la finca de la seva propietat. 

•Projecte d'Estatuts i Bases d'actuació de la UA 2304, la Canonja. 
- Aprovació inicial.

•PERI 8, La Pubilla
- Aprovar la dissolució de la Junta de Compensació d'Entrepins.
- Resolució del recurs d'alçada presentat per J. Carlos Palavecino contra
la convocatòria de l'Assemblea General.

•Projecte de compensació del PP 7, sector Mongons
- Correcció de l'Escriptura de protocol·l i tzació del Projecte de
compensació.

EXPROPIACIONS
•Incoació expedient d'expropiació imposició servituds de pas a la UA 22

•Expropiació d’una porció de terreny de 620 m2, situada a Camp Clar,
destinada a vial públic
- Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats.
- Modificació de la relació de béns i drets afectats i assolir el mutu acord.
- Rebutjar el full d'apreuament dels interessats i aprovar el full
d'apreuament municipal.

•Expropiació finca de la muntanya de l’Oliva propietat de Josefa
Sabadell Coca
- Abonament interessos de demora

•Expropiació de les finques afectades pel sistema general de zones
verdes a Sant Pere Sescelades propietat del Sr. Ignasi Puig Alegret
- Incoació de l'expedient, aprovació del Projecte d'expropiació i
aprovació inicial dels béns i drets afectats.
- Aprovació definitiva de la relació de béns i drets.
- Assolir el mutu acord.

•Expropiació d'una finca al passeig de la Independència propietat de
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Carmen Sanromá Daroca
- Pagament d'interessos d'expropiació

•Expropiació d'una porció de terreny de 10,13 m2 destinada a vialitat
de la parcel·la ubicada al c/ Baix Urgell, 8, de Tarragona propietat
d'Armengol Serradell Sala i altre
- Incoació de l'expedient, aprovació del Projecte d'expropiació i
aprovació inicial dels béns i drets afectats.
- Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats i assolir el
mutu acord.

•Expropiació de les finques situades al passeig d'Escornalbou destinades
a zona verda propietat de la Sra. Alegria Bofill Guàrdia.
- Incoació de l'expedient, aprovació del Projecte d'expropiació i
aprovació inicial dels béns i drets afectats.
- Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats i assolir el
mutu acord.

•Expropiació de la finca destinada a sistema de zona verda i vialitat al
c/ 26 de Bonavista propietat del Sr. Joaquim Lladós Tolrà.
- Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats i entrar en la
fase de determinació del preu just.

•Expropiació de les finques RC 2432502 i 03, núm. 39-40, a benefici de
la finca RC 2532217 (equipament) per a la imposició d'una servitud de
pas per l'existència d'una canonada de desguàs de les aigües de pluja al
c/ Frederic Monpou 
- Incoació de l'expedient, aprovació del Projecte d'expropiació i
aprovació inicial dels béns i drets afectats.
- Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats. 

•Expropiació de les finques situades al passeig d'Escaladei i Escornalbou
de Sant Salvador, destinades a sistema de zona verda propietat de la Sra.
Isabel Berrocal Amela
- Incoació de l'expedient, aprovació del Projecte d'expropiació i
aprovació inicial dels béns i drets afectats.
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•Expropiació forçosa dels béns i drets d'arrendament, situats al carrer de
l’Arc d’en Toda, i afectats per l’execució del Pla especial de la Part Alta
(PEPA), com a espai públic de nova creació 
- Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats.
- Aprovació del full d'apreuament municipal i intentar assolir el mutu
acord.
- Assolir el mutu acord amb els arrendataris de la finca.

•Expropiació de finques afectades per l’eixamplament de la Via Augusta
- Rectificació de la relació de béns i drets afectats i aprovació definitiva, i
intentar assolir el mutu acord.
- Aprovar el full d'apreuament municipal de les porcions afectades
propietat de la Sra. Asunción Ferrer Cendrán, i assoliment del mutu
acord.
- Rebutjar el full d'apreuament presentat pels Srs. Àngel Gómez i altre, i
del full d'apreuament presentat per la Sra. Mercè Cerveró. I aprovar el
ful l  d'apreuament municipal. Remissió de l 'expedient al Jurat
d'Expropiació de Catalunya.

•Expropiació parcel·la núm. 44 del Peri 7, camí de mas Morató,
propietat de la Sra. Teresa Molins Palau, en no haver-se incorporat a la
Junta de Compensació del dit PERI, i a benefici de la Junta de
Compensació
- Rebutjar el full d'apreuament presentat per la interessada, aprovar el full
d'apreuament municipal i remissió de l'expedient al Jurat d'Expropiació
de Catalunya.

•Expropiació forçosa de les finques afectades per la carretera d’accés a
Boscos de Tarragona
- Obertura de les peces separades de les finques afectades per
l'expropiació.
- Aprovació del full d'apreuament municipal de la porció de terreny
afectada propietat del Sr. Tost, i de les dues porcions propietat de la
Generalitat i remissió al Jurat d'Expropiació de Catalunya.
- Resolució del recurs de reposició presentat pel Sr. Salustià Castelló
Fontana i intentar assolir el mutu acord.
- Assolir el mutu acord amb el Sr. Salustià Castelló.
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•Indemnitzacions ocupants finca Parcel·les Tuset
- Aprovació nova valoració de les subparcel·les 42 i 46, i assolir el mutu
acord amb la Sra. Antonia Medina Cobo. 

•Expropiació de les finques afectades pel Pla parcial plurimunicipal CIM
El Camp, de Tarragona i Reus
- Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats
- Declaració de beneficiària de l'expropiació a la societat CIMALSA,
empresa pública adscrita al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat. 
- Aprovació i signatura de l'encàrrec de gestió per a l'execució de les
expropiacions del PP CIM El Camp, amb el Departament de Política
Territorial d'Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

•Expropiació de les finques 135, 135A, 137 i 141 de la Via Augusta,
afectades per les obres d'urbanització
- Incoació de l'expedient, aprovació del Projecte d'expropiació i
aprovació inicial dels béns i drets afectats.

•Expropiació de la finca situada a la platja Llarga núm. 10, afectada pel
sistema general d'equipament, propietat de la Sra. M. Carme Granell
Sabater
- Incoació de l'expedient, aprovació del Projecte d'expropiació i
aprovació inicial dels béns i drets afectats.

•Expropiació de finca propietat de Salena European Plywood (ara
Quintefa, SL), inclosa al Projecte de compensació del PP 9, sòl urbà, a
sol·licitud de la Junta de Compensació en no haver-se adherit a aquesta 
- Resolució del recurs de reposició presentat per Quintefa, SL i Fortis
Bank, NV. 
- Resolució del recurs de reposició presentat per Salena European
Plywood, SA.
- Servituds de pas a la UA 22 
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CESSIONS DE TERRENYS

Formalització de la segregació, cessió, reserva de dret de vol i constitució
de servitud mitjançant escriptura pública efectuats per la Direcció General
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya en compliment de les
determinacions previstes en el Pla especial de l'illa 51 del PEPA.

Acceptació de la cessió d'una porció de terreny de 2 m2 destinada a
vialitat de la UA 37-f, oferta pel Sr. Timoteo Barrios i altre.

Acceptació de la cessió d'una porció de terreny de 15 m2 de la finca
situada a la Via Augusta, 73, destinada a vialitat, oferta per la Sra.
Àngels Martínez Rodríguez i altre.

Acceptació de la cessió de diverses porcions de terreny que ocupen la
vialitat projectada del PP 13 
- Porció de 179,19 m2 cedida per Sobenca, Societat de Béns i Inversió
Catalana, SL.
- Porció de 1.340 m2 cedida per TACUI, SA.
- Aprovar la regularització de límits entre la finca propietat d’Endesa
Distribución Eléctrica, SLU, i l'Ajuntament de Tarragona, així com
l'oferiment i acceptació d'una porció de terreny de 52 m2.
- Porció de 587 m2 oferta pels hereus del Sr. Juan Bautista García
Francisca.

Acceptació de la cessió efectuada per La Canonja 2002, SL, d'una porció
de terreny de 880 m2, destinada a vialitat de la finca ubicada al carrer
Nou, cantonada Rec de Bardina, de la Canonja.

Acceptació de la cessió gratuïta d'una porció de terreny de 15,81 m2 a
la Via Augusta, núm. 67, per part de la Mercantil Construcciones
Rutrevicon, SL.

Acceptació de les cessions ofertes per Dow Chemical Iberica SL, que es
retorni l’aval ingressat en compliment de la reparcel·lació de la Gran
Indústria
- Resolució del recurs de reposició presentat per Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya.
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Requeriment a Ercros Industrial, SA, perquè cedeixi a aquest Ajuntament
una porció de terreny de 6.440 m2 prevista en el Projecte de
reparcel·lació de la UA 41 de la Gran Indústria.

RECEPCIÓ DE SERVEIS 
Recepció de les obres d'urbanització corresponents a la pavimentació,
aigua, clavegueram i enllumenat de la UA 21, la Savinosa.

Denegació de la recepció de les obres d'urbanització del carrer de Josep
Roqué de Torreforta, sol·licitat per Bell Torreforta.

Recepció de les obres de pavimentació i serveis, abastament d'aigua,
clavegueram i enllumenat públic del carrer de Rovira i Virgili, entre l'av.
de Catalunya i la variant de la CN-340, dins de la UA 901, àrea de les
Casernes.

Denegació de la recepció de les obres d'urbanització del PP 8 Les
Gavarres, sol·licitada per la Junta de Compensació.

Denegació de la recepció de la xarxa d'aigua a la urbanització Cala
Móra-Cala Tamarit, sol·licitada per RIMONI, SA.

Recepció de la xarxa d'aigua de la 2a fase del Projecte de millores del
polígon industrial Riu Clar, executat per l'INCASOL.

Recepció de la resta de les obres d'urbanització de la parcel·la 16 de la
zona oest, entorn de les Torres Roma, excepte l'enllumenat públic,
abastament d'aigua i la zona interior del parterre i l'enjardinament que
ja van ser rebuts en el seu dia.

Recepció de les obres d'enllumenat públic als grups Gaià, Francolí-4,
Francolí-6, Sant Magí i Santa Tecla i Vidal i Barraquer de Camp Clar,
portades a terme per ADIGSA.

Recepció de les obres d'urbanització corresponents a l'enjardinament,
corresponents a l'àmbit del PP 7 Montgons.
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CONVENIS
Aprovació del Conveni subscrit per a l'encàrrec de gestió entre
l'Ajuntament de Tarragona i el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques per a l'execució de les expropiacions dels béns i drets situats
dins l'àmbit del Pla parcial plurimunicipal CIM el Camp Reus i Tarragona.

Conveni entre l'Ajuntament de Tarragona i Telefónica de España, SAU, en
relació amb les infraestructures canalitzades de telecomunicacions al Pla
parcial 3, Cap Salou.

Adhesió de l'Ajuntament de Tarragona als convenis signats per LOCALRET
amb Telefónica de España, SAU; Retevisión I, SAU, i Cable i Televisió de
Catalunya, SAU (MENTA).

ALTRES
Devolució de l'aval dipositat per ERKIMIA, SA, a la Tresoreria municipal.

Regularització de límits de les parcel·les 94/95 i 96/97 del polígon
industrial Riu Clar, propietat de CALAGRAN, SA.

Desestimar la petició de la mercantil Tenetius de Tots, SL, que s'iniciï
l'expedient d'expropiació de dues finques de cessió obligatòria al
municipi al barri de Sant Salvador.

Aprovar la rectificació de límits atorgada per les promotores La Salle
Catalunya, SL, i Inmobiliaria Udra, SA, de dues finques situades a l'àmbit
del PP 3 Cap Salou.

Diversa tramitació administrativa en relació amb la recepció de les obres
executades per l’INCASOL a l’àmbit del polígon industrial Riu Clar.

Verificació registral de diverses finques incloses en diferents expedients
administratius i de les finques incloses en el PERI 7 mas Morató, en el PERI
16 Colls Majors, en el PP 17 sector sud de Bonavista i en la UA 1901
Parcel·les Iborra.
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Diverses sol·licituds d’expedicions de notes simples i de certificacions
registrals al Registre de la Propietat

Informes emesos pel Departament: 374

Tramitació en els registres de la propietat núm. 1 i 3 de diverses
escriptures, actes administratives de cessió i d'expropiació i altres
tramitacions diverses, així com la seva liquidació a la Generalitat: 27
documents.

Instàncies presentades a tràmit en el Departament: 350.

Decrets expedits: 228.

Compareixences redactades: 150.

Preparació de diverses còpies d’expedients complets i certificats remesos
al Jurat d’Expropiació de Catalunya i a la Comissió d’Urbanisme de
Tarragona: 6.

Expedients complets i certificats remesos a l’Assessoria Jurídica: 12 

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

Tarragona, 20 de febrer de 2004

EL SECRETARI GENERAL,

Signat: Ponç Mascaró Forcada
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