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La gestió administrativa de l’Àrea de CULTURA s’estructura en les parts següents:
1.- Tramitació administrativa general, que inclou la gestió de la contractació,
convenis, cessió d’espais i altres.
2.- Comptable i pressupostària.
3.- Assessorament jurídic i coordinació general en matèria administrativa de la
gestió de l’Àrea.
GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL
- Des de l’Àrea de Cultura, Joventut, Festes i Esports s’han instruït 441 expedients
administratius.
S’han tramitat 3.139 documents remesos des del Registre General d’Entrada i s’han
registrat de sortida 1.773 documents, corresponents a l’Àrea.
Contractació
S’ha dut a terme la contractació dels següents serveis, subministraments i assistència,
corresponents a totes les activitats organitzades des de l’Àrea:
CULTURA
Lletres i premis literaris
Contacontes, Premis literaris ciutat de Tarragona, Primavera literària, Tardor literària i
Escola de lletres
Art i exposicions
Antic Ajuntament, Antiga Audiència, Pati Jaume I, Vestíbul del Teatre Metropol i
Tinglado 2
Espectacles
Programacions estables de tardor, hivern i primavera, concerts de Nadal, Els Millors
del 2006 – La festa de l’espectacle, Teatre a prop, Dia Internacional de la Dansa, Dia

Festes
Festival internacional de Dixieland, Carnaval, Nit de Sant Joan, Concurs internacional
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de castells de focs artificials, Festivitat de Sant Magí, Festivitat de Santa Tecla, Corpus,
Sant Roc (en col.laboració), Programa D.O. Tarragona i Circuit acústic
Convenis
S’ha dut a terme la gestió administrativa dels següents convenis signats per
l’Ajuntament i competència de l’Àrea de Cultura:
Convenis entitats, Agrupació Portadors dels nanos, Ateneu de Tarragona, Coral El
serrallo, Casal Tarragoní, Colla la Bota, Societat Coral l'Ancora, Associació Cor
Al·leluia, Associació Cor Ciutat de Tarragona, Agrupació sardanista Tarragona
Dansa, Esbart Dansaire de Tarragona, Esbart Santa Tecla, Joventuts Musicals, Banda
Unió Musical, Agrupació d'Associacions de Setmana Santa, Ball de Bastons de
Tarragona, Cooperativa Obrera Tarraconense, Anima't Serveis Culturals, Play Acció
cultural, Escola de Lletres, 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, Seguiment conveni
per la Restauració de la Catedral de Tarragona, Gremi de Pagesos "Tres Tombs",
Imatge 9, SL. - Edicions Cosetània, Arola Editors, Edicions Mèdol, Autoritat Portuària i
Cor Gregal.
Cessió d’espais
S’ha tramitat i gestionat la cessió dels espais municipals, la gestió dels quals
correspon a l’Àrea de Cultura: Centre Cultural El Pallol (Antiga Audiència), Teatre
Metropol i Teatre auditori del Camp de Mart.
Altres
Convocatòries i bases
S’han tramitat les següents:
• Premis literaris any 2006: 18è Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler,
18è Premi de biografies, autobiografies, memòries i dietaris Rovira i Virgili, 18è
Premi de poesia Comas i Maduell, 11è Premi de narrativa curta per Internet Tinet, 8è
Premi de traducció Vidal Alcover i 7è Premi de cultura popular Joan Amades
• Premi internacional de composició musical Tarragona 2007• Beques i ajuts culturals
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per al 2007: premis-beca de recerca en els diferents camps de la cultura,
especialment en els dels diferents camps de la creació i la cultura tradicional, que són
els que abasta la competència de l’Àrea de Cultura, premis-beca de creació adreçats
als creadors individuals i col·lectius en els diferents àmbits artístics (composició
musical, literatura, arts visuals), beques per a joves creadors i investigadors per
assistir a festivals, mostres, congressos i altres certàmens de la seva especialitat, ajuts
a projectes culturals singulars, ajuts a projectes juvenils específics i ajuts a l’edició de
llibres d’especial interès
• Bases de la convocatòria del concurs de cartells de carnaval 2006.
• Bases de la convocatòria del concurs de comparses de carnaval 2007
• Bases de la convocatòria del concurs de castells de focs 2007
• Bases de la convocatòria del concurs D.O.
Concessió de distincions i honors
S’han tramitat els següents expedients:
Distincions:
MEDALLA D'OR
Guàrdia Urbana de Tarragona

CP 08-10-07

MEDALLA D'ARGENT
Associació de joventuts musicals

CP 08-10-07

Mn. Xavier Fort Subirats

CP 08-10-07

FILL PREDILECTE
Josep M. Recasens i Comas

CP 19-11-07

Antonio Fernández Navas

CP 08-10-07

Jove Cambra de Tarragona

CP 08-10-07

Agrupament escolta Alverna

CP 08-10-07

Club ciclista de Tarragona

CP 08-10-07

Juan Bautista Meseguer Llopis

CP 08-10-07

José Antonio Calvo Arnaiz

CP 08-10-07
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Altres expedients destacats: tramitació contractacions i gestions vàries Teatre
Tarragona, contractació de la restauració del monument als Herois, contractació
diferents serveis Casa de la Festa, contractació diferents obres al Teatre Metropol,
contractació estudi externalització taquilles, adhesió a l’associació de festivals i
programadors de Jazz de Catalunya (AFEJAZZ), altres convenis no previstos
inicialment en pressupost: Setmana Medieval, Film Office i Ecce Homo.
GESTIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA
• En el total de l’Àrea s’han tramitat 2481 factures corresponents a subministraments,
serveis i assistència i bestretes de caixa fixa d’acord amb la gestió del pressupost per
al 2007.
• 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 íntegrament des del Departament la sol.licitud de subvencions per
activitats culturals, juvenils i esportives davant adltres administracions públiques, així
com l’acceptació dels ajuts obtinguts.
Les subvencions obtingudes són les següents:
ACTIVITAT

ENS CONCEDENT

IMPORT (€)

Edició revista públics

Consell Comarcal del Tarragonès

500

Tardor literària

Consell Comarcal del Tarragonès

2.000

Concerts de Nadal

Consell Comarcal del Tarragonès

1.000

Festival Dixieland

Diputació Tarragona

Intervenció arqueològica

Generalitat de Catalunya

12.989,38

Joventut

Generalitat de Catalunya

43.000

Juventud – Verano joven

FEMP

41.056

Documentales de calle

FEMP

14.000

15.000

Teatre Tarragona

Programació estable teatre Generalitat de Catalunya

354

110.000

Exposicions

Generalitat de Catalunya

33.000

Diverses activitats culturals

Diputació de Tarragona

45.000
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Llibre petròfil

Diputació de Tarragona

4.500

Activitats esportives

Consell català de l’esport

3.938

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 l’Àrea de serveis a les persones, Comissió informativa i de seguiment de
l’Àrea de cultura, patrimoni i ensenyament, Comissió de treball de la cavalcada de
reis, Comissió assessora sobre el seguici popular de Tarragona, Comissió
seleccionadora de les sales d’exposicions municipals, Comissió consultiva de
Carnaval, Comissió municipal de castells, Patronat Municipal d’esports (consell
executiu i junta general) i Patronat Municipal de Turisme.
Per altra banda també s’assumeix la secretaria dels concursos i jurats de les activitats
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El treball del Departament d’ENSENYAMENT ha estat:
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ I CONTRACTES DELS EDIFICIS DOCENTS
MUNICIPALS
En aquest epígraf es fa referència a totes les activitats conduents al manteniment i
conservació dels edificis municipals dedicats a l’ensenyament públic: escoles bressol
municipals, centres d’adults municipals, escoles de música municipals, centres tallers i
unitats d’escolarització externes, centres d’ensenyament infantil i primària i centres
d’ESO, en aquest últim cas en tant que edificis municipals utilitzats per la Generalitat.
L’activitat del manteniment i conservació es realitza a través de l’empresa contractada
pel municipi:
Durant l’exercici de 2007 s’han realitzat 931 avisos d’actuació pel manteniment i
conservació.
Les actuacions més importants realitzades a les escoles, a través de la mateixa
empresa de manteniment i conservació han estat: pintura del CEIP El Serrallo, pintura
del CEIP la Floresta, renovar la caldera de la calefacció al CEIP Pau Delclós i obres
RAM al CEIP Cèsar August.
Altres actuacions considerades ordinàries, però no previstes en el manteniment i
conservació, han estat l’adequació i preparació de la posada en funcionament de tres
nous CEIP, concretament: Tarragona-I, II, III i IV.
GESTIÓ DE CONTRACTES:
S’han gestionat els contractes corresponents a: gestió de les llars d’infants, neteja de
les escoles, desinfecció i controls legionel·losi, treballs de jardineria i empreses de
servei d’àpats per a les llars municipals de gestió directa.
TRANSPORT
Foment de l’ús del transport públic urbà a les escoles per a la realització d’activitats
escolars i contractació d’autobusos de transport escolar per als alumnes d’educació
infantil, any 2007.
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En aquest sentit:
• S’han contractat 121 viatges per a infantil (3 – 5 anys), prestant servei a un total
de 7.085 alumnes en les seves activitats complementàries i curriculars.
• S’han adquirit 3.122 bons de transport públic i s’han posat a disposició de els
escoles per a primària, secundària i batxillerats, la qual cosa ha possibilitat el
moviment de 29.296 usuaris d’aquests centres públics i concertats de la ciutat.
L’import total en transport públic per a les activitats escolars ascendeix a 40.448,40 €.
ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS
Durant l’any 2007 s’han tramitat i gestionat 42 autoritzacions sol·licitades per entitats
i associacions, és a dir 12 més que l’any 2006.
Destaca la continuació del creixement de la utilització dels centres durant l’estiu, la
qual no requereix d’un tràmit d’autorització administrativa, atès que estan
organitzades o bé per la mateixa comunitat educativa del centre, o bé pels
departaments i conselleries municipals, però sí que requereixen tasques de gestió,
organització i manteniment.
CONVENIS I SUBVENCIONS
S’han signat convenis de col·laboració interadministrativa i també amb entitats, amb
la realització dels pagaments i les justificacions econòmiques corresponents:
247/07

Concessió d'ajuts econòmics de caràcter individual

curs 07/08

per a l'assistència de nens i nenes a llars d'infants
del Consell Comarcal
136/06

Convocatòria pública per a la concessió d'ajuts per

curs 06/07

a l'escolarització de 0-3 anys curs 2006/2007.
Ordre EDU 355/2006, de 6 de juliol
DOGC 4678 de 18/07/06.
205/07

Ordre EDU 233/2007 de 27 de juny per la qual

curs 07/08

s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament
d'ajuts als ajuntaments titulars per a l'escolarització de
situacions socioeconòmiques desafavorides,
i s'obre la convocatòria pel curs 2007/2008
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134/06

Addenda econòmica al Conveni amb la Generalitat
per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2006/2007

248/07

Addenda econòmica al Conveni amb la Generalitat
per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2007/2008

139/06

curs 06/07
curs 07/08

Conveni de creació de places en llars
d'infants l'Arrabassada

148/06

Addenda per al curs 2006-2007 al Conveni

curs 06/07

de finançament de l'EMM
253/07

Atorgament de subvenció per part de la Generalitat

curs 07/08

pel finançament de l'EMM, curs 07/08
177/06

Subvenció de la Generalitat pels centres d'educació

curs 06/07

preescolar, per al curs 06-07
293/07

Subvenció de la Generalitat pels centres d'educació

curs 07/08

preescolar. Curs 07/08
173/06

Conveni de creació de places en llar d'infants Les Clarisses

2007

180/06

Subvenció CCTT per Plàtica a les escoles, CMFA i EMM

curs 06/07

288/07

Sol·licitud de subvenció del Consell Comarcal del

curs 07/08

Tarragonès per l'ensenyament de plàstica. Curs 07/08
289/07

Sol·licitud de subvenció del Consell Comarcal

curs 07/08

del Tarragonès per CMFA. Curs 07/08
290/07

Sol·licitud de subvenció del Consell Comarcal

curs 07/08

del Tarragonès per EMM. Curs 07/08
48/07

Subvenció nominativa . URV Universitat d'Estiu 2007

49/07

Subvenció nominativa Agrupació

curs 06/07

d'Associacions de Setmana Santa.

2007

50/07

Subvenció nominativa. AACIC 2007

2007

69/07

Conveni amb Agrupament Escolta i Guia

2007

Alverna de Tarragona per a la realització
d'un casal d'estiu, al CEIP Saavedra. Estiu 2007
92/07

Conveni manteniment OME (signat el 2007 indefinit)

2007

255/07

Justificació conveni OME curs 06/07

curs 06/07

214/07

Atorgament de subvenció a diversos centres educatius

curs 07/08

que han presentat projecte ambiental per a
desenvolupar al proper curs 07/08, participants
a l'Agenda 21 Escolar
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203/07

Conveni de col·laboració entre Ajuntament

curs 07/08

de Tarragona i l'IES Vidal i Barraquer
305/07

Acolliment subvenció PUOSC Decret 245/2007,

2007

de 6 de novembre, de convocatòria per la
formulació del Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya 2008-2012 (DOGC 5005, 9-11-07)
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Aquesta Memòria recull les dades corresponents al curs 2006 – 2007 de les existents,
que són: El Ninot, El Miracle, El Serrallo, La Taronja, Sant Salvador, l’Arrabassada, de
Sant Pere i Sant Pau i Bonavista, així com d’altres activitats relacionades amb la
primera infància.
OFERTA DE LES LLARS D’INFANTS
El nombre de places existents en aquest curs es el següent:
Nom del centre

Oferta de places 06 07
nadons

1 a 2 anys

2 a 3 anys

Total

Escola Bressol El Ninot

---

39

60

99

Escola Bressol La Taronja

---

13

20

33

Escola Bressol El Miracle

---

13

40

53

Escola Bressol Sant Salvador

---

13

40

53

Escola Bressol El Serrallo

---

13

40

53

Escola Bressol Arrabassada

8

26

40

74

Escola Bressol Sant Pere i Sant Pau

8

26

60

94

Escola Bressol Bonavista

8

26

40

74

TOTAL

533

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
El procés de preinscripció i matrícula de les escoles bressol es va dur a terme des del
Departament d’Educació.
Les escoles bressol municipals incloses son: Escola Bressol El Ninot, Escola Bressol La
salvador, Escola Bressol Arrabassada, Escola Bressol Bonavista i Sant Pere i Sant Pau
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RESUM LLARS INFANTS MUNICIPALS. COMISSIÓ ESCOLARITZACIÓ 17/5/2006
0a1

1a2

2a3

TOTAL

OFERTA

24

142

171

337

DEMANDA

27

216

208

451

DIFERÈNCIA

-3

-74

-37

-114

CAPACITAT

RESUM LLARS INFANTS COMISSIÓ ESCOLARITZACIÓ 17/5/2006
0a1

1a2

2a3

CAPACITAT

TOTAL
950

OFERTA

40

248

301

589

DEMANDA

42

387

428

857

DIFERÈNCIA

-2

-139

-127

-268

Especial rellevància les de festes tradicionals (la castanyada, el caga tió i els Reis, la
mona, Sant Jordi, festa de final de curs... Durant el curs 2006-2007 destaca:
• La celebració del carnaval, amb la participació de les llars d’infants municipals en
la Rueta del Carnaval dels petits. Aquest curs el motiu de disfressa de les escoles
bressol El Ninot i la Taronja era la commemoració del el 25 aniversari dels centres.
• També amb motiu de carnaval es fan tallers de pares i mares per tal de
confeccionar les disfresses.
• Diverses sortides dels infants de les escoles bressol a activitats tals com: teatre
(Teatre Metropol: “Tòfol a la ciutat”) i excursions a la granja-escola.
• Activitats als centres: conta-contes, experiències: hort a l’escola bressol de Sant
Pere i Sant Pau, activitats de psicomotricitat a les escoles bressol el Ninot i la Taronja
i festes tradicionals i acomiadament del curs.
PAGINA WEB DE LES ESCOLES BRESSOL
http://www.tarragona.cat/lajuntament/ensenyament/escoles_bressol/welcome.html
És l’adreça de la pàgina web de les llars d’infants. Al llarg del curs es van inserint totes
les noticies d’interès per a les famílies, i si el manteniment de la pagina ho permetés
podria esdevenir un element encara mes útil de comunicació amb les famílies.
ACTIVITATS ADREÇADES A LES FAMÍLIES
• A les escoles bressol El Ninot i La Taronja durant el mes de desembre es lliura a les
famílies un dossier sobre “El joc i les joguines”. Aquest dossier conté informació sobre
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les qualitats exigibles a una joguina i les que són més recomanades segons l’edat.
• Totes les escoles bressol han realitzat diverses activitats adreçades a les famílies:
xerrades sobre temes relacionats amb els infants.
• Altres activitats en les quals també han participat les famílies es la “Rueta” de
Carnaval. També participen en la confecció de disfresses, etc.
• Durant el mes d’abril o en els actes que s’organitzen per Sant Jordi s’inclou una
activitat de música a càrrec dels músics d’aula d’instruments tradicionals, de la qual
els pares també van poder gaudir. Aquesta activitat està organitzada en col·laboració
amb la UT de Música.
• Biblioteca. Els pares/mares de les escoles bressol El Ninot i La Taronja han pogut
passar una estona a la biblioteca compartint els contes amb els seus fills/es. L'horari
és concertat a la tarda i al migdia per als infants que no utilitzen el servei de
menjador.
• Una activitat adreçada a les famílies i que per la seva singularitat cal destacar és la
duta a terme per la llar d’infants de Sant salvador i Sant Pere i Sant Pau, que
consisteix en una “carta d’acomiadament” que les educadores donen als infants i a les
seves famílies destacant els fets més importants d’aquell curs: les coses que han après,
les visites importants com la del pare Noel, les disfresses, els animalons de l’escola, etc.
• Amb motiu del 25 aniversari de les escoles bressol també va tenir lloc un
concert ELS COLORS DEL METALL. Una obra adreçada als infants a partir de
2 anys i a les seves famílies
PROGRAMES DESENVOLUPATS.
ENQUESTES DE SATISFACCIÓ A LES FAMÍLIES
En aquest curs es van fer arribar a totes les famílies de les escoles bressol unes
enquestes de satisfacció per copsar la opinió dels usuaris i els aspectes a millorar. Els
resultats van ésser transmesos als centres perquè les famílies en tinguessin
coneixement dels resultats.
CONSELLS DE PARTICIPACIÓ
Al llarg del curs es va dur a terme el procés de participació a totes les escoles bressol
que va possibilitar la constitució dels consells de participació tal com recull el DECRET
requisits dels centres.
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ANIVERSARI DE LES ESCOLES BRESSOL
Amb aquest motiu es van dur a terme tot un seguit d’activitats al llarg del curs
adreçats tant a les docents com a les famílies:
• Organització de jornades de treball a les escoles bressol “Nous reptes noves experiències”.
• Concert adreçat a les famílies: “El color del metall”.
• Programa de ràdio.
• A l’escola bressol El Ninot es va organitzar i elaborar una exposició amb el títol
“Què miren els infants?”, consistent en tot un seguit de fotografies a través de les
quals s’intenten captar les diferents mirades dels infants.
PLÀSTICA A LES ESCOLES BRESSOL
Al llarg de tot el curs, totes les escoles bressol han tingut l’assessorament de plàstica.
Aquest curs el projecte és al voltant de la obra i la figura de Picasso
MÚSICA A LES ESCOLES BRESSOL
En col·laboració amb la UT de música, es va encetar el projecte PICANTEROLS.
En relació amb els equips educatius, les activitats es plantegen per realitzar-les
juntament amb l’educadora del grup. Això facilita l’activitat dels alumnes i genera
recursos que es poden incorporar a altres activitats del centre.
En relació amb les famílies, suposa recollir algunes demandes que augmentin els seus
recursos vers la comunicació dels seus fills i filles a través de la música.
ACTIVITATS DE FORMACIÓ
A més de les jornades de formació ja especificades en l’apartat 25 aniversari de les
escoles bressol, es va dur a terme una xerrada sobre musicoteràpia adreçada a totes
les educadores de les escoles bressol municipals. Va tenir lloc divendres 15 de
desembre 2007 al saló d’actes de l’Ajuntament.
EQUIP PSICOPEDAGÒGIC
Des del mes de març de 2006 va començar la tasca d’assessorament psicopedagògic
a les llars d’infants municipals de Tarragona.
S’ha intervingut en els següents àmbits: infants, famílies i educadores.
Coordinació amb altres institucions: EAP, ICASS, ONA...
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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (CEM)
ACTIVITATS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DURANT L'ANY 2007
L’any 2007 ha estat un any de renovació parcial dels membres del CEM, degut a la
renovació dels representats als Consells Escolars de Centre (més de novembre i
desembre 2006) i a les eleccions municipals (2007). També s’ha procedit a la
renovació dels sectors on hi havia vacants, bé perquè no hi havia membres nomenats
o perquè havien finalitzat el seu mandat.
ACTIVITATS EDUCATIVES DEL CEM.
JORNADA ANUAL DEL CEM. Transicions Juvenils Escola-Treball.
Total inscrits: 194 persones.
Juvenils Escola-Treball el dia 10 de novembre al Palau Firal i de Congressos de
Tarragona. Aquesta edició ha estat organitzada per la Conselleria d’Ensenyament i
Universitats – Projecte Educatiu de Ciutat i el Servei Municipal d’Ocupació de
l’Ajuntament de Tarragona, juntament amb la Secretaria de Joventut de la Generalitat
de Catalunya.
Aquesta Jornada s’emmarca en el context de les actuacions educatives del CEM, de
Tarragona com a ciutat educadora i del desplegament del Projecte Educatiu de Ciutat.

Servei d’assessorament, suport tècnic i coordinació per als representants municipals
en els CEC.
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CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE (CEC)
Enguany s’ha endegat una nova etapa en els consells escolars del centres educatius
de Tarragona, fruit del procés electoral per a la renovació parcial dels seus membres,
realitzada durant els mesos de novembre i desembre de l’any 2006.
L’Ajuntament de Tarragona ha nomenat, en el Plenari municipal de data 8 d’octubre
de 2007, els representants municipals en els consells escolars de centre de Tarragona.
El dia 10 d’octubre a les 19.00 h en la Sala d’Actes de l’Ajuntament, es va realitzar
la reunió informativa del conseller d’Ensenyament amb els esmentats representants on
es va exposar i distribuir un dossier informatiu sobre les seves competències i funcions
en els CEC, destacant el valor de la seva tasca d’acord amb criteris de proximitat,
transversalitat i treball en xarxa, d’acord amb el principi de subsidiarietat.
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SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA COMUNITAT ESCOLAR.
Unitat d’escolarització compartida
Des de l’any 2005 l’Ajuntament de Tarragona en conveni amb el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya posa en funcionament una Unitat
d’Escolarització Compartida (UEC) a la zona Ponent de la ciutat, per tal d’oferir
suport i atenció educativa específica als joves de l’ESO que presenten especials
dificultats d’adaptació escolar en l’Educació Secundària Obligatòria.
SERVEIS D’EDUCACIÓ PERMANENT
Centres de formació permanent i d’adults
A la ciutat de Tarragona hi ha quatre centres de formació permanent. Dos d’ells, CFA
Tarragona i CFA Josepa Massanés, adscrits al Departament d’Educació, un altre, el
CFA Pau Casals, dins del centre penitenciari de Tarragona i el centre Pere Martell de
titularitat municipal.
Els centres dependents del Departament d’Educació utilitzen instal·lacions municipals i,
en el cas del CFA Tarragona, s’ofereixen els cursos de carnet de conduir adreçats a
col·lectius concrets que, mitjançant acord amb l’Ajuntament, realitza un professor
funcionari del municipi. Els beneficiaris d’aquests cursos són una cinquantena d’alumnes
de procedències diverses i nivells educatius i de coneixement de l’idioma escassos.
El Centre Municipal de Formació d’Adults Pere Martell té 12 professors de plantilla
més quatre especialistes contractats per hores.
Alumnes
La distribució de grups i alumnes per al curs 2006/07 ha estat la següent:
CURS
Formació Instrumental

GRUPS
4
1
Secundària Adults
2
Acolliment Català /Castellà
5
4
2
Accés a la Universitat > 25 anys
1
Accés Cicles Formatius Grau Superior
1
1

364

AULA
Pere Martell
St. Salvador
Pere Martell
Pere Martell
St. Salvador
St. Pere i St. Pau
Pere Martell
Mas Mallol
St. Pere i St. Pau

ALUMNES
46
15
31
79
45
31
51
32
32
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Accés Cicles Formatius Grau Mitjà
Castellà
Anglès
Conversa Anglès
Català

Informàtica
TOTALS

Pere Martell
Mas Mallol
Sant Salvador
St. Pere i St. Pau

1
3
7
2
2
10
1
1
5
4
57

Pere Martell
Pere Martell
Pere Martell
Mas Mallol
Pere Martell
Pere Martell
St. Salvador
St. Pere i St. Pau
Mas Mallol
Mas Mallol

24
63
145
48
32
164
10
8
55
911

TOTAL ALUMNES
635
135
70
71

Ratio Professor/alumne
1/57
Programa de Garantia Social (PGS). Pla de Transició al Treball (PTT)
Els Programes de Garantia Social (PGS) van adreçats als nois i noies que finalitzen
l’ensenyament obligatori sense obtenir el graduat en ESO. Es tracta d’un conjunt de
programes alternatius de formació que faciliten o bé la incorporació al món del treball
o bé completen la formació per tal de poder superar la prova d’accés als cicles
formatius de grau mitjà i prosseguir els estudis reglats.

A Tarragona el programa està adreçat a 32 nois i noies d’entre 16 i 25 anys i ofereix
els cursos de professionalització d’Auxiliar de Cuina i restauració i d’Auxiliar
Electromecànic.
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El Pla de Transició al Treball (PTT) és una modalitat de Programa de Garantia Social
que es desenvolupa a Tarragona a les instal·lacions de l’IES Pere Martell mitjançant un
conveni signat entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació.
L’Objectiu del PTT és que els joves coneguin directament el món del treball, els
professionals existents i els requeriments i recursos per accedir a un lloc de treball;
realitzin una formació professional que els faciliti l’accés al món laboral i es
replantegin, si s’escau, continuar la seva formació.
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El curs es divideix en dues fases. La primera fase comprèn la formació a l’aula i l’inici
del curs de professionalització. La segona fase es centra en el curs de
professionalització i es realitzen 400 hores de pràctiques professionals a empreses.
PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT (PEC)
El dia 16 de novembre 2007 en l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA,
celebrada a la ciutat de Lisboa, es va aprovar una modificació dels estatuts de
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) amb la participació del
regidor d’Ensenyament i Universitats, en delegació de l’alcalde de Tarragona,
conjuntament amb el tècnic del departament d’Ensenyament assignat al Projecte
Educatiu de Ciutat de Tarragona.
Assistència a les trobades i reunió de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores (RECE) i
de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE).
• 2 al 30 de març 2007. 8a trobada a Donosti de la Xarxa Estatal de Ciutats
Educadores (RECE). Hi va assistir una delegació de Tarragona, presidida per la
Consellera d’Ensenyament i Universitats de l’Ajuntament de Tarragona,
acompanyada de la tècnica de Llars d’Infants del Departament d’Ensenyament, el
tècnic del Projecte Educatiu de Ciutat de Tarragona i amb la col·laboració de la
Tècnica del departament de cultura impulsora de l’activitat L lletra petita, la qual va
participar en la presentació de l’activitat com a experiència de bones pràctiques
seleccionada per la RECE.
Bones pràctiques de ciutat educadora que es van presentar:
El PEC de Tarragona, en col·laboració amb diferents departaments i serveis
municipals de l’Ajuntament de Tarragona hi ha presentat sis experiències de bones
pràctiques de ciutat educadora:
“EL DIA DE CIUTAT EDUCADORA AL PARC INFANTIL DE NADAL DE TARRAGONA” .
Amb la col·laboració de la Conselleria de Joventut.
- Seleccionada com a bona pràctica per part de l’AICE
LA LLETRA PETITA.
Amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona.
• Activitat seleccionada com a bona pràctica per part de la RECE.
Fou presentada als assistents a la trobada de la RECE, amb el suport d’una
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presentació multimèdia i documentació informativa elaborada a tal efecte. L’activitat
també fou presentada a la ciutat de Donostia, a requeriment de la premsa local, per
la regidora d’Ensenyament i Universitats de l’Ajuntament de Tarragona i els tècnics de
Cultura i Ensenyament.
Actuacions educatives a Tarragona com a Ciutat Educadora: transversals,
interdepartamentals, interinstitucionals i de participació ciutadana.
Agenda 21 Escolar
Les escoles de Tarragona, a través del seu òrgan de participació i consulta dins de
l’àmbit municipal, el Consell Escolar Municipal (CEM), van manifestar el seu interès
per treballar de manera transversal i conjunta l’Agenda 21 Escolar pel
desenvolupament sostenible.
A partir d’aquesta proposta, el Departament d’Ensenyament va posar fil a l’agulla:
s’ha redactat el projecte de l’Agenda 21 Escolar de Tarragona i s’ha començat a
treballar a les escoles a l’espera que, un cop es posi en funcionament l’Agenda 21
Local, es pugui articular amb aquesta.

Dia Mundial d’Internet
Amb motiu de la celebració del dia mundial d’Internet, el 17 de maig es va treballar,
en coordinació amb el servei de telecentres de la ciutat, en la tramesa d’informació i
coordinant la participació dels centres educatius.
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Altres activitats de Ciutat Educadora.
• Visites escolars a l’Ajuntament
• Rueta del Carnaval infantil
• Santa Tecla a les escoles
• Programes: L’Aventura de la vida i Órdago (Col·laboració Ser vei de
drogodependència)
• Pla Integral Mediterrani
• Coordinació amb els esdeveniments de la ciutat i dies internacionals:
- Concurs escolar de dibuixos del Parc Infantil de Nadal (col·laboració Conselleria
de Cultura i Joventut)
- Concurs escolar de dibuixos del 150e. Aniversari de la Guàrdia Urbana de Tarragona
- Telecentres (dia mundial d’Internet) 17 de maig
- Col·laboració Associació de Nens amb Càncer – AFANOC, activitat “Posa’t la
Gorra” 25 de novembre a Port Aventura la festa "Posa't la gorra".
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PLANS EDUCATIUS D’ENTORN
Es tracta d’una iniciativa de cooperació educativa entre el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona.
El Pla Educatiu d’Entorn és un exemple pràctic que l’educació i l’ensenyament es
conformen en la interrelació entre l’escola, la ciutat, els mestres i professors, els pares
i les mares, les entitats i el veïnatge.
És tota la societat que ha de ser educadora, i els Plans educatius d’entorn és un reforç
important per a la xarxa de relacions humanes i educatives.
El principal objectiu del Pla Educatiu d’Entorn és potenciar totes aquelles activitats que
promoguin la interculturalitat, el coneixement mutu i la convivència respectuosa entre la
comunitat, l’escola i el seu entorn per tal d’aconseguir millorar l’educació de tot l’alumnat.
L’Ajuntament de Tarragona va iniciar la implantació del Pla Educatiu d’entorn de la Ciutat
per la zona de Sant salvador el curs 2004/05, amb un pressupost total de 27.600 €.
El curs 2006/07 els plans educatius d’entorn tenen un pressupost de 90.486 €.
El curs 2007/08 s’amplien considerablement els plans educatius d’entorn arribant a
tres zones de Tarragona: Sant Salvador, Bonavista - La Canonja, i la zona de Ponent (
Campclar, Torreforta, Parc Riuclar..) amb un pressupost total de 327.971 €.
ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL PERÍODE DE GENER A JUNY DEL CURS
ESCOLAR 2006/07:
BLOC. Sensibilització i Formació • BLOC. Optimització de l’escolarització • BLOC.
Acollida de les famílies • BLOC Activitats complementàries, extraescolars o de vacances
• BLOC Incentivació escolar • BLOC Resposta a les demandes socials • BLOC Espais de
trobada i convivència • Servei de guarderia per al curs d’acolliment i alfabetització.
ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL PERÍODE DE SETEMBRE A DESEMBRE DEL
CURS ESCOLAR 2007/08:
• Tallers d’estudi assistit (TEA) • Programa “Coordinadors d’activitats de PEE a
centres” • Preparació de la resta d’activitats finalistes.
ACTIVITATS ESPORTIVES.
En la majoria de centres ja s’han començat les activitats esportives: handbol, pingpong, atletisme, escacs, etc.
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ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
També han començat les activitats artístiques, amb la realització de tallers de teatre,
dansa, etc.
TALLER DE FAMÍLIES
S’han començat alguns dels tallers de família: tallers de cuina, taller “ un sostre nostre
i vostre” de caire interdisciplinari.
• Formació de monitors i coordinadors • Presentació del PEE a les AMPA •
Programa “Fem un cafè” • Cursos de català per a famílies • Exposició “Les llengües,
un gran tresor”
ESCOLARITZACIÓ
PREINSCRIPCIÓ ORDINÀRIA (del 10 d’abril al 15 de juny)
El procés de preinscripció ordinària 2007-2008 per als ensenyaments sufragats amb
fons públics (aquell que es fixa anualment en la normativa publicada per la
Generalitat de Catalunya) es va iniciar el 30 de març amb la publicació de l’oferta de
places autoritzades per als nivells de segon cicle de l’Educació Infantil i l’Educació
Primària i per als ensenyaments d’ESO, i va finalitzar el 15 de juny. Darrer dia per a
formalitzar la matrícula per a aquests ensenyaments.
En el cas dels ensenyaments d’educació infantil i primària i els ensenyaments d’ESO,
la presentació de sol·licituds per part de les famílies es va iniciar el 10 d’abril, i la
formalització de la matrícula es va acabar el 15 de juny.
Dins d’aquest període l’OME ha atès 1.173 casos, gairebé 200 més que l’any
anterior en el mateix període. Altres dades a destacar són les següents:

Consultes ateses per nivell
LLARS
P3
ESO - Secundària (1r)

48
240
1.173
24
1.883
39
Preinscripció 07
29%
33%
4%
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Preinscripció 2007
Dies d’atenció a la ciutadania
Hores d’atenció a la ciutadania
Casos atesos
Mitjana diària de casos atesos
Consultes ateses
Mitjana diària de consultes ateses
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Altres nivells i ensenyaments
Total
Consultes ateses segons motiu
Informació general
Dates
Documentació
Barem
Zona
Altres
Total

34%
100%
Preinscripció 07
38 %
12%
15%
11%
12%
12%
100,00%

En el marc de la campanya de preinscripció i matriculació per al curs 2007-2008, cal
destacar també que el fet que aquest any l’OME hagi disposat d’un punt d’atenció a
la ciutadania obert durant tot l’any ha permès atendre les consultes de les famílies que
havien de fer la preinscripció per primer cop ja des del més de gener de 2007. És a
dir, tres mesos abans d’iniciar-se el període de preinscripció. Cal destacar que des de
l’OME s’ha fet arribar la guia de centres docents de la ciutat de Tarragona. Edició
2007. 3-12 anys. Educació Infantil i Primària a 1.795 famílies.
S’ha ofert orientació a aquelles famílies que han volgut presentar recursos i
reclamacions al procés de preinscripció per possibles irregularitats.
En el marc de les comissions d’escolarització ha promogut la resolució de 8 denúncies
de famílies que al·legaven frau en les dades aportades en el procés de preinscripció
per part d’altres famílies. Això ha suposat 136 actuacions orientades a verificar les
dades presumptament fraudulentes.
L’any 2007 s’ha actualitzat i millorat el servei d’informació que ofereix l’OME en
l’espai integrat en el web municipal, tenint especial atenció a potenciar el coneixement
dels centres i serveis educatius del municipi i la difusió de les jornades de portes
obertes dels centres que en realitzen.
Aquest espai web permet a la ciutadania obtenir informació els 365 dies de l’any 24
hores al dia en relació amb els serveis que ofereix l’OME, el procés de preinscripció i
matriculació, els centres docents de la ciutat, accés en format PDF a les guies dels centres
que imparteixen els ensenyaments d’Educació Infantil i Primària, Educació Secundària
Obligatòria i Postobligatòria, Escoles bressol, conèixer les àrees d’influència, etc.
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ESCOLARITZACIÓ
Durant l’any 2007 l’OME ha recollit un total de 760 sol·licituds de plaça escolar en el
període de matrícula viva per als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació
primària i ESO.
En relació amb el curs 2007-2008, l’OME ha passat de recollir el 25% del total de
sol·licituds de matrícula viva (maig de 2007) a recollir pràcticament el 100% de les
sol·licituds de plaça escolar que es produeixen durant el curs escolar (desembre 2007).
En el marc de les comissions d’escolarització l’OME ha participat activament i
directament en el seguiment i l’assignació de plaça escolar de l’alumnat que ha
sol·licitat plaça durant el segon i tercer trimestres escolars del curs 2006-2007 i del
primer trimestre del curs 2007-2008.
Durant l’any 2007 l’OME, en representació de l’Ajuntament, ha assistit a 41 reunions
de les comissions d’escolarització dels ensenyaments de segon cicle d’Educació Infantil
i Educació Primària i dels ensenyaments d’ESO.
Matrícula viva any 2007. De l’1 de gener al 31 de desembre EIP
Número de comissions d’escolarització
22
Número de sol·licituds de plaça
1.245
Número de sol·licituds assignades per les comissions
363
Número de sol·licituds recollides per l’OME
524

ESO
19
528
317
236

TOTAL
41
1.773
680
760

Casos atesos per nivells educatius. Any 2007 Totals
%
%LLARS
387 11,2%
E.INFANTIL (P3,P4,P5)
925 26,7%
E.PRIMÀRIA
738 21,3%
ESO
585 16,9%
POST
79
2,3%
Ensenyament Adults
31
0,9%
Altres
22
0,6%
No especificat
691 20,0%
Total
3.458 100,0%
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Any 2007
Dies d’atenció a la ciutadania 246 - Hores d’atenció a la ciutadania 986 - Casos
atesos 3.458 - Mitjana diària de casos atesos 14 - Consultes ateses 5.407 - Mitjana
diària de consultes 22
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Consultes ateses segons motiu. Any 2007
Informació general, procés preinscripció/sol·licitud de plaça
Dates
Documentació
Barem
Zona
Altres
Centres
Total

Totals
2.880
468
693
282
382
277
425
5.407

%
53%
9%
13%
5%
7%
5%
8%
100%

PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EDUCATIVA
Durant l’any 2007 la Taula Mixta de Planificació Escolar i Educativa ha realitzat 6
reunions de treball: 3 reunions de la Comissió Permanent, 2 reunions tècniques de la
comissió de Planificació Escolar i 1 de la Comissió de Manteniment i obres RAM.
En aquestes reunions s’han tractat els temes següents:
• Planificació Escolar
- Previsió de necessitats de nous centres a curt i llarg termini.
- Ubicació provisional i definitiva dels nous centres d’educació infantil i primària:
CEIP Tarragona I, CEIP Tarragona II, CEIP Tarragona III i CEIP Tarragona IV (CEIP
Ponent)
• Manteniment i conservació dels CEIP. Actuacions a dur a terme per part de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament.
• Preinscripció 2007-2008 i preinscripció 2008-2009. Previsió de necessitats de
llocs escolars.
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Matriculació escola municipal de música
La matriculació ha estat la següent: Aules centres: total matriculats, 336 alumnes •
Aules de l’Escola de Música als Barris: total matriculats, 88 alumnes • Aula de Música
Tradicional: total matriculats, 38 alumnes.
Cal destacar que aquest any 2007 s’han iniciat nous ensenyaments i que són els
següents: Coral Juvenil, oberta als quatre barris de la Ciutat per a alumnes d’entre 8 i
16 anys, Coral d’Adults, oberta al barri de Sant Pere i Sant Pau, i podran accedir
cantaires a partir de 16 anys, Taller d’improvisació per a Adults, obert al barri de
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Bonavista, per a cantaires a partir de 16 anys, Línia d’Educació Infantil i Nivell
Elemental (segon cicle).
ACEM
Per altra part, i referent a l’Escola Municipal de Música, cal destacar que aquesta s’ha
inscrit a l’ACEM, que es tracta d’una associació sense ànim de lucre amb l’objectiu de
coordinar esforços, intercanviar experiències i elaborar projectes que beneficiïn i
garanteixin la qualitat i la quantitat de l’ensenyament musical.

ACTIVITATS PRÒPIES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
CICLES DE SANTA CECÍLIA I NADAL
Dijous 22: CONCERT DE STA. CECÍLIA. “La família Bach”, a càrrec del Quintet de
solistes de l’Orquestra Camerata XXI i David Puertas, narrador.
Dissabte 24: “La música dels panderos”. 10:00 h Xerrada-demostració, a càrrec de
Mauricio Molina. 11:30 h Taller pràctic (obert a alumnes de percussió. Inscripcions a
l’Escola de Música).
DESEMBRE
Dilluns 3: Audició de St. Nicolau, a les aules de l’Escola de Música del Barris de Sant
Pere i Sant Pau, Bonavista, Sant Salvador i Campclar.
Dijous 13: Concert de Nadal. Alumnes de l’Aula Centre i de l’Aula d’Instruments
Tradicionals.
Divendres 14: Concert "Altres Músiques" a càrrec de Mini Música
Dilluns 17: Concert Nadal, per a tots els alumnes de l’Escola Municipal de Musica.
Per últim, cal destacar que l’Escola Municipal de Música va realitzar un intercanvi
amb l’Escola Municipal de Música de Barañain (Navarra).
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MÚSIQUES SOCIALS
Pel que fa a les músiques socials, cal destacar que s’ha realitzat la VI edició de les
Pinzellades musicals, la IV Edició de Joves Guitarristes, i s’ha continuat amb el
projecte de Música a les Escoles d’Educació Especial i amb el projecte iniciat de la
música a les llars d’infants.
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Durant l’any 2007 el MUSEU D’HISTÒRIA ha tramitat 252 expedients, dels quals 118
han estat a instància de ciutadans, d’entitats o d’altres institucions o departaments, i
134, per iniciativa de la tinenta d’alcalde de Patrimoni.
A efectes estadístics, els expedients es poden dividir en els següents apartats:
• 14 de relacionats amb la gestió del pressupost municipal, subvencions o finançament aliè
• 9 d’activitats de difusió cultural
• 26 d’actuacions de conservació i manteniment dels recintes històrics
• 35 d’autoritzacions d’utilització dels espais històrics per diversos actes
• 27 d’actuacions de promoció de Tarragona Patrimoni Mundial
• 22 de relacionats amb l’organització del Departament
• 34 d’actuacions en relació amb el fons del Museu
• 13 de seguiment d’intervencions arqueològiques i excavacions
• 10 de publicacions del Museu
• 18 d’obres d’inversió i encàrrec de projectes
• 11 d’organització de viatges de treball i assistència a cursos de formació
• 21 d’informes diversos
• 10 d’acords o convenis de col.laboració
• 2 d’activitats relacionades amb la política lingüística
De tots aquests expedients tramitats durant l’any 2007, destaquen per la seva
importància els següents:
• Jornades Tàrraco Viva
• Diverses actuacions com a membres del Grupo de Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad
• Adquisició d’un dibuix del segle XVII del pintor Bazzicaluva
• Convenis amb la Generalitat per obres de restauració de la muralla i obres d’emergència
• Inici de la col.lecció TAU (treballs d’arqueologia urbana)
• Millora enllumenat circ
• Actuació d’emergència a Ca la Garsa
• Projecte de política lingüística municipal
• Actuacions de promoció de la candidatura de Tarragona Capital Cultural 2016
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El Departament d’Administració del Museu d’Història comença a gestionar el projecte
Tarragona 2016, les actuacions relacionades amb la política lingüística i la gestió
administrativa de l’Arxiu Històric municipal. Tot plegat fa que es converteixi, en la
pràctica, en el Departament Municipal de Patrimoni Històric.

Això és tot el que ha d’exposar el funcionari que sotasigna.
Tarragona, 17 de març de 2008

EL SECRETARI GENERAL
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Signat: Ponç Mascaró Forcada

