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El Departament de Béns i Domini Públic ha realitzat, durant l’any 2008, els següents
treballs:

• S’HAN DONAT D’ALTA A L’INVENTARI DE BÉNS LES SEGÜENTS FINQUES:
Finca n. 1.634. Porció de terreny de forma irregular. Situació: Platja Llarga, 18.
Superfície: 3.820 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: Vialitat (Futur
Passeig Marítim de la Platja Llarga.
Finca n. 1.635. Porció de terreny del terme de Tamarit, lloc de Molnàs. Situació: Platja
Llarga, 18 B. Superfície: 3.889 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació:
Vialitat (Futur Passeig Marítim de la Platja Llarga).
Finca n. 1.636. Porció de terreny de forma triangular. Situació: Platja Llarga, 8.
Superfície: 47 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: Vialitat (Futur

Finca n. 1.637. Porció de terreny de forma rectangular. Situació: Platja Llarga, 9.
Superfície: 1.300 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: Vialitat (Futur
Passeig Marítim de la Platja Llarga).
Finca n.1656. Tram de la carretera T-202 que es situa en l’accés al nucli de Ferran.
Superfície: 6.380 m2. Longitud real: 930 m. Classificació: de domini i ús públic.
Destinació: vialitat.
Finca n. 1.650/1. Porció de terreny. Situació: Camí Vell de la Canonja, núm. 2
(carrer Catorze de Bonavista). Superfície: 686,92 m2. Classificació: de domini i ús
públic. Destinació: vialitat.
Finca n. 1.650/2. Porció de terreny. Situació: Camí Vell de la Canonja, núm. 2
(carrer Catorze de Bonavista). Superfície: 217,45 m2. Classificació: de domini i servei
públic. Destinació: equipament.
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Finca n. 576/3. Porció de terreny de forma allargada que s’eixampla en el seu límit
est en forma de triangle. Situació: Carrer del General Contreras núm. 9, xamfrà amb
el carrer del General Moragues. Superfície: 36,6 m2. Classificació: de domini i ús
públic. Destinació: vialitat.
Finca n. 1657. Descripció: Finca situada a Tarragona, entre els carrer Rius Segre i
Menorca. Dins d’aquesta finca existeixen dues pistes poliesportives construïdes, d’unes
dimensions de 20x40 m i una caseta vestuari amb dutxes i lavabos, per a dos equips i
àrbitres. Superfície: 20.878 m2 (superfícies segons registre propietat 3.020 m2, 8.410
m2 i 9.448 m2. Classificació: de domini i servei públic. ). Destinació: Equipament
educatiu.
Finca n. 643/2. Porció de terreny de 3.724 m2. Situació: carrer Menorca.
Classificació: de domini i servei públic. Destinació: Equipament.
Finca n. 1657. Descripció: Finca situada a Tarragona, entre els carrer Rius Segre
i Menorca. Dins d’aquesta finca existeixen dues pistes poli-esportives construïdes,
d’unes dimensions de 20x40 m i una caseta vestuari amb dutxes i lavabos, per a
dos equips i àrbitres. Superfície: 17.154 m2 (20.878 m 2 – 3.724 m2 de la 643/2).
Classificació: de domini i servei públic. Destinació: Equipament Educatiu.
Finca n.1663. Peça de terra de forma triangular. Situació: Camí XXIII núm. 7 de
Camp Clar. Superfície: 1.558 m2. Classificació: De domini i servei públic. Destinació:
Equipament.
Finca n. 1664. Peça de terra de forma rectangular. Situació: Camí XXIII núm. 7 de
Camp Clar. Superfície: 473 m2. Classificació: De domini i ús públic. Destinació:
Vialitat.
Finca n. 1665. Peça de terra de forma irregular. Situació: Camí XXIII núm. 7 de Camp
Clar. Superfície: 7.016 m2. Classificació: De domini i ús públic. Destinació: Zona verda.
Finca n. 1271/2. Edifici Social d’Entrepins. Disposa a la planta 0 d’una sala
polivalent de 69,68 m2, d’un despatx de 13,76 m2, d’un distribuïdor de 5,38 m2,
d’una cambra higiènica de 1,27 m2, d’una cambra higiènica adaptada de 3,60 m2
i d’un pas de 9 m2. En la planta -1 (soterrani) hi ha un magatzem de 107,38 m2.
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Situació: Carrer de la Roca Bruna, s/n, Urbanització Entrepins.
SUPERFÍCIE de la parcel·la 500 m2. Superfície útil de l’edifici: 210,02 m2.
Classificació: de domini i servei públic. Destinació: Equipament (Centre Social dedicat
a l’esbarjo i activitats de lleure per a la gent gran).
Finca n. 530/2. Porció de terreny de forma triangular. Situació: Plaça Ponent núm.
13 cantonada carrer Sevilla núm. 1. Superfície: 18 m2. Classificació: de domini i ús
públic. Destinació: vialitat.
Finca n. 1643. Porció de terreny de forma irregular. Situació: Polígon residencial
Camp Clar. Superfície: 1.943,11 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació:
Espai públic.
Finca n. 1670. Porció de terreny de forma triangular amb vèrtex situat al sud.
Situació: Entre Av. Mediterrani 49 i la Riera de la Móra. Superfície: 37 m2.

Finca n. 1671. Porció de terreny existent entre el tancament natural de la finca i
l’alineació fixada a la 3a revisió del Pla General d’ordenació urbana de Tarragona, i
en front al terreny situat al camí Vell de Salou. Situació: Camí vell de Salou. Superfície:
160 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: vialitat.
Finca n. 1436/2. Porció de terreny de forma irregular. Situació: Zona de l’àmbit del Pla
Parcial 13. Superfície: 270 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: vialitat.
Finca n. 1666. Porció de terreny. Situació: Partida de la Budallera o Rabassada.
Superfície: 6900 m2. Classificació: De domini públic i servei públic. Destinació:
Equipament públic.
Finca n.1667. Part del carrer Antoni Company i Fernández de Córdoba. Situació:
Porció de terreny de forma rectangular de la partida de la Budallera o Rabassada..
Superfície: 2675 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: vialitat.
Finca n. 1668. Carrer d’Antibes. Situació: Porció de terreny de forma irregular de
la urbanització Antibes. Superfície: 1524 m2. Classificació: de domini i ús públic.
Destinació: vialitat.
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Finca n. 1669. Porció de terreny de forma trapezoïdal. Situació: Urbanització Antibes.
Superfície: 140 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: zona verda.
Finca n. 326/3. Porció de terreny. Situació: Carrer Vint de Bonavista entre els carrers
6 i 7. Superfície: 899,5 m2. Classificació: de domini i servei públic. Destinació: Sobre
aquesta finca segregada de 899,5 m2 s’ha construït una llar de jubilats.
Finca n. 326/3. Llar de Jubilats de Bonavista. Situació: Carrer Vint (entre carrers 6 i
7). Descripció: Construcció de l’any 1997, de dues plantes connectades a través d’un
nucli vertical dotat d’ascensor. Superfície: 899,50 m2. Superfície equipament: 617,85
m2. Superfície jardí: 281,65 m2. Superfície construïda: 700,30 m2. Classificació: de
domini i servei públic. Destinació: Equipament.
Finca n. 369/2. Terreny de forma rectangular. Situació: forma part del carrer Vint i u
de Bonavista. Superfície: 897,63 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació:
vialitat.
Finca 368/2. Terreny de forma triangular. Situació: forma part del carrer Vint.
Superfície: 484,51 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: vialitat
• S’HAN DONAT DE BAIXA A L’INVENTARI DE BÉNS LES SEGÜENTS FINQUES:
Finca n. 663. Terrenys comunitaris de la finca E. Partida Creu de Valls (Edifici
Miramar). Situació: 56 metres en línia al carrer E, línia perpendicular a l’anterior de
42 metres, amb terrenys comunitaris de les finques F,G,H-1 i H-2, 37 metres en línia
amb zona verda i 47 metres en línia del límit del Pla Parcial. Superfície: 1.476 m2.
Classificació: Patrimonial.
Finca n. 43. Situació: Xalets La Salle. Superfície: 9547,89 m2. Destinació: Grup de 32
habitatges protegits “La Salle”. Classificació: Patrimonial. Motiu de baixa: venda de la
finca.
Finca n. 1412. Parcel·la sobrera consistent en una porció de terreny de forma
triangular. Situació: Cruïlla del carrer, vint-i-un i catorze del barri de Bonavista amb
façana al carrer catorze. Superfície: 42,15 m2. Classificació: Bé Patrimonial. Motiu de
baixa: Venda de la finca.
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Donar de baixa les finques inventariades amb els números 642, 643 i 644 que
corresponen a les parcel·les D-1, D-2 i V-1 (que tenen la mateixa inscripció registral
junta amb la E.3)
• S’HAN EFECTUAT LES SEGÜENTS MODIFICACIONS:
Rectificar l’error material sofert en la valoració de la finca número 1632 de l’Inventari
de Béns en el sentit que ha de ser 391.291,61 €.
Rectificar l’error material sofert en la classificació de la finca 1080 en el sentit que és
una zona verda i ha de ser classificada com a bé de domini i ús públic.
Modificar la finca 612/10 ampliant en 31 m2 la seva superfície que tindrà un total de
117 m2, segons l’acta complementària d’ocupació i pagament de 29 de novembre de
2007 i que quedarà de la següent manera:
Finca n. 612/10. Porció de terreny de forma trapezoïdal. Situació: Via Augusta, 125.
Superfície: 117 m2 (86 m2 + 31 m2). Classificació: de domini i ús públic. Destinació:

Rectificar l’error material sofert en la numeració de la finca número 766/2 de
l’Inventari de Béns en el sentit que ha de ser 786/3.
Rectificar l’error material que figura en l’inventari de Béns i en l’escriptura de propietat
signada davant del Notari José Maria Cobaleda González el dia 12 de maig de
1988, núm. 1418 del seu protocol en el sentit que l’orientació de les finques registrals
números 11826 bis i 11828 que corresponen a les finques inventariades amb els
números 1277 i 1278 son les següents:
Finca n. 1277 de l’Inventari de Béns de referència cadastral número
9526826CF4592F0001XT i que figura inscrita al registre de la propietat al tom 1747
llibre 139, foli 5, alta 4, finca 11826/bis.
Finca 1278 de l’Inventari de Béns de referència cadastral número
9526825CF4592F0001DT i que figura inscrita al tom 1747, llibre 139, foli 4, finca
11828.
Modificar la finca 612/9 reduint els metres en 21 m2 la seva superfície que tindrà
un total de 70 m2, segons l’acta complementària d’ocupació del 22 de novembre de
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2007 i que quedarà de la següent manera:
Finca n. 612/9. Descripció: Porció de terreny. Situació: Via Augusta, 123.
SUPERFÍCIE SOLAR: 70 m2 (91 m2 – 21 m2). Classificació: De domini i ús públic.
Destinació: Vial (forma part de la Via Augusta).
Agrupar a la finca 183 de l’Inventari de Béns, registral 30375 de 10.000 m2, una
part de la finca registral 4631, parcel·la E-3 del Projecte de Compensació del Polígon
La Granja, de 434 m2 de manera que la finca resultant tingui la següent descripció:
Finca n. 183. Urbanització “La Granja”. Superfície: 10.000 m2 + 434 m2 = 10434
m2. Classificació: de domini i servei públic. Destinació: Col·legi Ntra. Sra. dels Àngels.
Rectificar l’error material sofert en la destinació de la finca número 1053 de l’Inventari
de Béns Immobles en el sentit que ha de ser vialitat.
Segregar els 899,5 m2 de la finca 326/1 de l’Inventari de Béns que quedarà amb
una superfície de 8288,5 m2.
Modificar la superfície de la finca 612/14 que abans tenia 58,42 m2 i que ara serà
ampliada a 61 m2.
Modificar la superfície de la finca 612/15 que abans tenia 244,10 m2 i que ara serà
reduïda a 209 m2.
Modificar la superfície de la finca 612/16 que abans tenia 358,10 m2 i que ara serà
reduïda a 310 m2.
Modificar la superfície de la finca 612/17 que abans tenia 551 m2 i que ara serà
reduïda a 324 m2.
• CESSIONS
Cessió gratuïta d’un dret de superfície sobre els 6.500 m2 de la finca 798 de
l’Inventari de Béns Immobles situada Riu Siurana, núm. 55 del barri de Campclar a
la Fundació Privada Institut Gaudí de la Construcció a efectes que aquesta entitat,
durant el període de 75 anys, directament o a traves d’un tercer, gestioni i/o exploti
directament i d’acord amb els seus Estatuts, i sempre, sense ànim de lucre, el centre
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d’ocupació i de formació per a treballadors del sector de la construcció que el dit
Institut ha construït a la finca municipal 798 de l’Inventari durant el període en el qual
en tenia cedit el seu ús a precari.
La duració del present dret de superfície, segons es va pactar en el conveni de data
20 de febrer del 1990 es de 75 anys, el còmput dels quals ja es va iniciar en data
1.10.1990 (data del primer acord de cessió d’ús a precari del terreny) i transcorreguts
els 75 anys es produirà la reversió de la construcció a l’Ajuntament de Tarragona.
Deixar sense efecte l’acord d’11 d’abril de 2006, pel que es posava a disposició de la
Generalitat de Catalunya un terreny d’uns 7.000 m2 que forma part de la finca 1521
de l’Inventari de Béns amb façana al carrer D del PP2 per a la construcció d’un centre
d’educació infantil i primària.
Cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya, per a la construcció d’un col·legi
d’educació infantil i primària, el domini de la finca de 7.000 m2 situada al carrer
Descripció: Porció de terreny, part de la parcel·la 37, illa 2 del PP2. Situació: Carrer
Guillem Oliver núm. 3. Superfície: 7.000 m2. Classificació: Bé patrimonial. Destinació:
Futura construcció d’un CEIP.
Cedir l’ús a precari d’una superfície de 128,83 m2 del local municipal situat a al
carrer Baró Pierre de Coubertain núm. 16-18 de l’Albada, local de l’edifici P5 – B1,
illa 5 del PP7 que forma part de la finca 1419 de l’Inventari de Béns a l’Associació de
Veïns Albada Mongons, per a seu social i d’activitats de l’esmentada associació, així
com l’ús a precari compartit de la sala polivalent.
La dita cessió d’ús està condicionada al fet que l’entitat cessionària ha de complir
totes les determinacions de l’informe de l’enginyer industrial municipal abans transcrit
i haurà d’equipar el local amb les mesures de seguretat i instal·lacions al seu càrrec.
Cedir l’ús a precari de la primera planta de la casa del costat de Sant Antoni de
Tarragona, part de la finca 33 de l’Inventari de Béns Immobles, a l’Associació de
Veïns de la Par Alta de Tarragona, per a destinar-lo a seu de la dita entitat, tenint
en compte que l’entitat cessionària ha de complir les determinacions de l’informe de
l’enginyer industrial municipal abans transcrit.
Cedir l’ús a precari de la planta baixa de la casa del costat de Sant Antoni de
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Tarragona, part de la finca 33 de l’Inventari de Béns Immobles, a l’Associació de
Veïns del Carrer Merceria de Tarragona, per a destinar-la a seu de la dita entitat,
tenint en compte que l’entitat cessionària ha de complir les determinacions de l’informe
de l’enginyer industrial municipal abans transcrit.
Cedir l’ús a precari del local municipal dels baixos de l’edifici Torre Perú de Sant
Pere i Sant Pau , part de la finca 279 de l’Inventari de Béns Immobles, a l’Empresa
Municipal de Mitjans de Comunicació, SA. per a destinar-lo a seu de l’emissora de
ràdio de Sant Pere i Sant Pau, tenint en compte que l’entitat cessionària ha de complir
les determinacions de l’informe de l’enginyer industrial municipal abans transcrit.
• S’HAN DONAT D’ALTA A L’INVENTARI DE BÉNS, DINS L’EPÍGRAF DE MOBLES
ARTÍSTICS, ELS MOBLES AMB LES DADES SEGÜENTS:
Núm. 2502. Catifa espanyola amb decoració vegetal formada per una vora amb tons
ocres de garlandes d’ocre i tiges amb flors malves i ataronjades. Quadre central de
tons més clars i també motius vegetals, flors amb tons malves i blaus, i repetició de les
flors ataronjades i malves, sostingudes per circells del tipus “grutesc” de tons blavosos.
Mides: 314 x 294 cm. Cronologia: Mitjan segle XX.
Núm. 2503. Títol: “Landscape”. Descripció: Quadre. Tècnica: Litografia. Mides: 56 x
76 cm. Autor: Antoni Alcàsser. Observacions: Quadre adquirit per l’Ajuntament a la
subhasta benèfica d’art organitzada pel Rotary Club Cèsar August amb diverses obres
cedides per artistes locals, per recollir fons per a la Fundació Privada La Muntanyeta,
a fi i efecte d’ajudar als nenes afectats de paràlisi cerebral.
Núm. 2504. Títol: “Moll de pescadors després del temporal”. Autor: Joan Baptista
Plana. Pintura: Aquarel·la. Mides: 49,56 cm. x 62,6 cm. Any: circa 1948
Descripció: Aquarel·la amb tema marina de tons blavosos, amb un conjunt de barques
fondejades i una en primer terme, a l’esquerra, mig varada. Son llaüts de diferents
eslores, les petites sense arboradura, una a la dreta amb el pal de la major de vela
llatina i a mig terme, a l’esquerra, una altre amb les xarxes hissades per assecar. Al
darrera un bergantí, i al fons sols esbossada molt tènuement una silueta urbana.
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Núm. 2505. Títol: “Camí de la platjeta”. Autor: Joan Baptista Plana. Pintura:
Aquarel·la. Mides: 48 cm. x 67 cm. Any: circa 1948. Descripció: Aquarel·la de tons
ocres especialment al començament de la platjeta que es mostra en primer terme a
l’esquerra, on s’hi troba un amarrador. A mig pla i dominat la composició tres llaüts
(dos a vela llatina, amb el velam recollit), la tercera més gran a motor està amarrada,
i en ella hi ha sobre el caixos de popa un home aparentment pescant amb canya. A
popa tres llum de pesca. Altres barques fondejades i tènuement esbossades delimiten
l’horitzó del port.
• CANVIS DE CLASSIFICACIÓ:
Classificar com a bé de propis o patrimonial els 3.724 m2 de la finca núm. 643
de l’Inventari de Béns Immobles situada al carrer Menorca per a procedir, prèvia la
tramitació de l’expedient oportú, a la seva cessió per a la construcció. i posada en
marxa d’una residència per a la gent gran.
Classificar com a bé de propis o patrimonial la finca 833 de l’Inventari de Béns

Classificar com a bé de propis o patrimonial la finca 197 de l’Inventari de
Béns Immobles per tal de tramitar posteriorment la seva cessió a la Gerència
d’Infrastructures i Equipament de la Seguretat de l’Estat (GIESE) per a l’ampliació de
l’actual Comissaria Provincial de Policia de la Plaça d’Orleans de Tarragona.
• EN REFERÈNCIA A PROPIETATS MUNICIPALS I FINQUES DE LLOGUER S’HAN
REALITZAT ELS SEGÜENTS TRÀMITS:
S’han tramitat les diferents factures i increments dels lloguers.
S’han tramitat el pagaments dels imports de les despeses comunitàries per obres,
arranjaments ... de les finques municipals que formen part de Comunitats de
Propietaris.
• ADSCRIPCIÓ DE FINQUES:
Deixar sense efecte l’adscripció a l’Institut Municipal de Serveis Social, part de la finca
núm. 2.
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• S’HAN MATRICULAT I DONAT D’ALTA ELS SEGÜENTS VEHICLES
Vehicle IVECO matrícula E2NP00 camió de brossa matrícula 5141 FZD amb
destinació a la prestació del servei de recollida de residus municipals.
Vehicle IVECO E2NP00 camió de brossa matrícula 2166 FZD amb destinació a la
prestació del servei de recollida de residus municipals.
Vehicle furgó equipat amb pluma i plataforma marca NISSAN model Interstar amb
matrícula 8668 GBL amb destinació a la Brigada Municipal.
Rectificar l’error material sofert en l’import del vehicle matrícula 3672 FTP que es
va donar d’alta a l’Inventari, de manera que, on diu 12.291,90 euros ha de dir
14.327,37 euros.
• S’HAN DONAT DE BAIXA ELS SEGÜENTS VEHICLES
Vehicle marca Nissan Vanette matrícula T-5634-AC.
Camió grua Ebro matrícula T-6531-J adscrit als serveis de la Brigada Municipal.
Vehicle marca Renault Express matrícula T-8774-AB.
• RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS (VEHICLES):
Rectificar l’error material sofert en l’import el vehicle matrícula 3359 FTD amb núm.
d’inventari 294, de manera que, on diu 120.534,38 euros ha de dir 204.376,53
euros.
• CANVI D’ADSCRIPCIÓ:
Adscriure a la Brigada Municipal el vehicle Suzuki matrícula T-3105-AH.
• DANYS A BÉNS MUNICIPALS:
El total de reclamacions de danys a béns municipals rebudes l’any 2008 és de 151.
De les quals:
27 han estat cobrades
124 estan en tràmit
Les reclamacions de danys a béns municipals s’efectuen a través del mediador
d’assegurances Aon Gil y Carvajal.
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S’han tramitat les inclusions i exclusions de vehicles de la flota municipal assegurada
per la companyia FIATC a través del mediador Aon Gil y Carvajal.
• RECLAMACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL:
El total de reclamacions de responsabilitat patrimonial rebudes l’any 2008 és de 223.
De les quals:
• 99 ha estat desestimades
• cap ha estat estimada
• 124 estan en tràmit, pendents de resoldre
Memòria Domini Públic 2008:
Durant l’any 2008, s’han registrat al Departament de Domini Públic 1278 documents
d’entrada.
S’han tramitat 833 expedient referents als següents conceptes:
• Autoritzacions per la venda de flors i castanyes amb motiu de la festivitat de Tots
atraccions de fira i circs
• Instal·lació i col·locació de cartells, pancartes, stands, taules de propaganda,
de partits polítics, així com celebració 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 i pròrrogues de les
autoritzacions,
• Expedient tramitat sobre actualització de la quantitat que abona la “Cia. Telefónica
Nacional de España” per cabina telefònica en concepte de fluid elèctric.
• Expedients autoritzant la instal·lació de miralls retrovisors a la via pública davant les
sortides d’aparcament d’edificis per tal de garantir la seguretat dels vehicles a l’hora
d’incorporar-se al trànsit rodat.
• S’ha tramitat l’expedient d’autorització de les instal·lacions de temporada a les
platges.
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La Brigada Municipal han realitzat, durant l’any 2008, els següents treballs:
Serveis tècnics. Redacció i control de projectes i plecs de condicions
Redacció i control de projectes
Projectes d’Urbanització. Complementari o Bàsic d’Obra Civil
• Redacció de projectes d’iniciativa municipal i Direcció de les obres d’execució.
• Participació en procés de contractació de Projectes, valoració de les ofertes
presentades, presentació d’informes tècnics valoratius, assistència als actes d’obertura
de pliques i meses d’adjudicació.
• Informe de projectes d’iniciativa privada i Supervisió de les obres d’execució.
• Informes d’expedients de Llicències d’Obres.
• Urbanisme:
Informes en relació a plans parcials, unitats d’actuació, PERIS i execució
d’urbanitzacions i recepcions.
Projectes de nova creació i remodelacions d’espais lliures, voreres i supressió de
barreres arquitectòniques
• Redacció de projectes d’iniciativa municipal i Direcció de les obres d’execució.
• Participació en procés de contractació de Projectes, valoració de les ofertes
presentades, presentació d’informes tècnics valoratius, assistència als actes d’obertura
de pliques i meses d’adjudicació.
• Informe de projectes d’iniciativa privada i Supervisió de les obres d’execució.
Participació en comissions, grups de treballs i altres
• Estudi i projecte de mesures en compliment de la Llei de Prevenció d’Incendis Forestals.
• Participació en la Comissió Executiva Tècnica que té com a objectiu reorientar i
concloure la reforma administrativa de l’Ajuntament, l’estudi de la divisió de la ciutat
en districtes i la valoració de llocs de treball.
• Participació al Grup de Treball de Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS)
corporatiu per a la implantació a l’Ajuntament d’un model de gestió integral i modern.
• Participació al Grup de Treball del Projecte Anella Verda que neix amb l’objectiu
de preservar i assegurar pel futur un espai verd protegit a la zona perimetral de la
ciutat de Tarragona.
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• Participació en la Comissió Tècnica – Agenda 21 per a l’elaboració de la mateixa a
la ciutat de Tarragona i com a instrument intern de seguiment i validació tècnica dels
documents que es generin.
• Participació en tribunals per a la selecció de personal, tant de promoció interna com
de convocatòries obertes.
Manteniments. Plecs de condicions
• Redacció del Plec de Condicions Tècniques per a la compra de bancs i jocs infantils i
valoracions d’ofertes.
• Redacció de Plec de Condicions Tècniques per a la compra de senyalització vertical
per als carrers de Tarragona.
• Valoració de pliques del Plec de Condicions Tècniques per al manteniment de la via
pública de la ciutat de Tarragona. Brigada d’intervenció ràpida.
• Col·laboració en la redacció dels Plecs de Clàusules administratives en els aspectes
més tècnics com ara els criteris objectius de valoració.
• Participació en procés de contractació, valoració de les ofertes presentades,
CAPÍTOL IV

presentació d’informes tècnics valoratius, assistència als actes d’obertura de pliques i
meses d’adjudicació.
• Confecció d’estats actuals de diferents tipus de patrimoni.
• Confecció i actualització de l’inventari de àrees de joc infantil.
• Confecció i actualització de l’inventari de mobiliari urbà.
• Valoració a Bens i Patrimoni municipal per reclamar danys en casos d’accident o
per a dipositar fiança per a respondre de possibles afectacions per motiu d’obres
alienes a l’Ajuntament.
• Coordinació i supervisió dels treballs d’obra civil realitzats per empreses.
• Confecció de plànols dels projectes i avantprojectes redactats.
• Preparació dels estats actuals dels àmbits dels projectes.
• Petits aixecaments topogràfics i replanteig.
• Comprovació topogràfica de la realitat física d’una espai element
• Dissenys de plafons informatius.
• Disseny de cartells d’obra i informatius de caràcter temporal.
• Maquetació i disseny de portades e interiors de projectes, memòries valorades i
altres estudis.
• Maquetació i disseny de fitxes, formularis per a emplenar els inspectors i dossiers.
• Elaboració del suport informàtic per a Presentacions de Projectes.
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• Reportatges fotogràfics per al seguiment d’obres.
• Disseny i maquetació catàleg de fonts d’aigua.
Administració i registre
• Treballs d’administració i comunicació interna i externa (informes, telèfon, fax i
correu).
• Registre d’entrada i sortida i control d’arxiu.
• Realització i control de certificacions d’obra.
• Control del personal de la Brigada: altes i baixes, hores extres, control presencia,
control de factures i talonari de la Brigada.
• Redacció i tramesa d’informes i altres oficis als diferents departaments administratius i
tècnics de l’Ajuntament, el volum principal es pot agrupar en els següents tractaments escrits:
− Urbanisme: Informes en relació a plans parcials, unitats d’actuació, PERIS i execució
d’urbanitzacions i recepcions.
− Bens:
− Valoració de danys a bens municipals causats per accidents de trànsit.
− Informes de reclamacions de danys a tercers.
− Denúncies detectades pels serveis tècnics i serveis d’inspecció.
− Contractació:
− Valoració ofertes per a la proposta d’adjudicació de projectes i memòries
valorades.
− Informes de devolució de fiances.
− Informes de situacions d’emergència.
− Actes de comprovació del replanteig i de recepció d’obres.
− Compres: Sol·licitud de compra de jocs infantils, comptadors d’aigua, mobiliari
urbà, senyalització i materials per a la Brigada.
− Llicències d’Obres: Informes de devolució de fiances i valoració de dipòsit de fiança
per a arranjament de façanes, guals, referent a zones verdes, mobiliari, valoracions
d’obres subsidiàries i direcció de treballs, etc.
− Enginyeria de Camins: Legalitzacions d’obres diverses i Devolucions de fiances.
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Projectes, memòries i plecs de condicions executats
• Reposició vorera Sant Antoni Ma Claret,15
• Construcció d’embornals i guals carrer Balaguer 7 - 9 de Torreforta
• Tanca metàl·lica Sant Salvador
• Elements metàl·lics protecció voreres
• Guals discapacitats Torres Jordi i Plaça General Domenech i Batet
• Arranjament paviment asfàltic Camí del Roure Muntaner, accés Riu Anoia i accés
Escola d’Art
• Remodelació de guals carrers Rebolledo i Smith
• Retirada biguetes Plaça Església Sant Salvador
• Senyalització Entrepins
• Arranjament asfàltic carrer Brugent i sots a diversos carrers de Tarragona
• Reposició paviment al carrer Santa Clara
• Construcció muret protecció vorera carrer Macià Mallol i Bosch
• Paviment asfàltic carrer Cervantes
• Valoració eliminació gual carrer Lleó, 37
CAPÍTOL IV

• Remodelació guals carrer Reial
• Ampliació pista esportiva Centre Cívic Ferran
• Ampliació vorera al carrer Lanzarote de Torreforta
• Reparació paviment carrer Selva la Móra
• Reparació paviment carrer Sant Magí i Plaça General Prim
• Adequació guals diversos carrers Illes Balears Av. Catalunya Ramón y Cajal
• Senyalització blocs Barri Pilar
• Projecte franges protecció incendis 2008 09
• Arranjament paviment carrer del Mar
• Pavimentació asfàltic Serrallo i enderroc caseta carrer Callao
• Arranjament vorera Baixada Savinosa
• Rampa i tanca protecció plaça carrer Riu Montsant
• Pavimentació espai carrer Prades ,22
• Connexió xarxa clavegueram Montsià, 9
• Arranjament gual vehicles Països Catalans
• Embornal Bloc Europa SP i SP
• Construcció muret Vidal i Barraquer
• Arranjament paviments Carrers Avellaners, Mas d’en Garrot etc.
• Embornals carrer Alt Empordà
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• Arranjament parcial paviment Enric d’Ossó
• Arranjament paviment carrer Terra Alta, 26
• Guals Sant Miquel, Sant Josep, Misericòrdia i Nou de Sant Pau
• Modificació tram vorera Avinguda Roma
• Guals carrers Castaños, Reial i Jaume I
• Arranjament paviment Alta Garrotxa, 37
• Restitució paviment carrer Tramuntana s/n
• Eliminació gual carrer vuit número, 4 de Bonavista
• Rampa d’accés edifici Castanyer a La Floresta
• Embornal d’accés al pont Cala Romana
• Reposició seients pedra Plaça Església Sant Salvador
• Rètols Entrepins
• Remodelació tram vorera Avgda. República Argentina
• Arranjament tram vorera Federic Mompou 2 - 4 i 6
• Rectificació gual carrer Sant Benilde, 6A
• Rectificació gual carrer Sant Antoni Ma. Claret, 30
• Rampa reductora velocitat Via Augusta, 13
• Senyalització polígon Riu Clar
• Restauració pèrgola del Passeig de Sant Antoni
Projectes i memòries redactats al 2008
• Projecte de senyalització de camins de l’anella verda de Tarragona.
• Projecte de creació d’àrea lúdica – esportiva a la muntanyeta del Llorito
• Memòria valorada per a la reposició de vorera al carrer Marqués de Guad-el-Jelú
• Memòria valorada per a la remodelació de la vorera de la Via de l’Imperi Romà,
davant de la Muralla.
• Memòria valorada per a la formació de paviment i panot a la vorera del carrer
Germà Joaquim Donato
• Memòria valorada per a la reparació d’un tram de vorera al carrer Salvador Ritort i
Faus.
• Memòria valorada per reparació tram vorera Baró de les IV Torres.
• Memòria valorada per a la remodelació de les escales d’unió entre els carrers
Lamote de Griñon, Òscar Esplà i Jaume Pahissa.
• Memòria valorada per a la remodelació de les voreres dels carrers Lamote de
Griñon, Òscar Esplà i Enric Morera.
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• Memòria valorada per a la remodelació d’un tram de vorera al carrer Joaquima de
Vedruna i Pin i Soler.
• Memòria valorada per a remodelació de vorera al carrer vint-i-u de Bonavista.
• Memòria valorada per a adaptació de passos i supressió de barreres
arquitectòniques a Sant Salvador
• Memòria valorada per a l’ampliació de voreres a l’Avinguda de Sant Salvador.
• Memòria valorada per la pavimentació asfàltica del carrer de Mar.
• Memòria valorada per a la pavimentació asfàltica de la plaça Cuba.
• Memòria valorada per a la pavimentació asfàltica del carrer Lleó.
• Memòria valorada per a la pavimentació asfàltica del Passeig d’Espanya.
• Memòria valorada per a la pavimentació asfàltica del carrer Reding.
• Memòria valorada per a la pavimentació asfàltica del Bloc Mèxic.
• Memòria valorada per a la pavimentació asfàltica del carrer Castellarnau i carrer
Castanyos.
• Memòria valorada per a la pavimentació asfàltica del carrer Rebolledo i Carrer
Misericòrdia.
Francolí.
• Memòria valorada per a la pavimentació del carrer Blanca d’Anjou.
• Memòria valorada per a la pavimentació asfàltica del Barri d’Icomar.
• Memòria valorada per a la pavimentació asfàltica del carrer Jaume I i carrer Vapor.
• Millora àrea de jocs de la Urbanització Entrepins.
• Millora àrea de jocs de la Urb. La Móra.
• Millora àrea de jocs a la Plaça Major de Torreforta.
• Millora àrea de jocs del Parc de la Ciutat.
• Millora àrea de jocs de la Rbla. de Bonavista.
• Millora àrea de jocs de l’Avinguda Vidal i Barraquer.
• Millora àrea de jocs de Riu Clar-Plaça del Progués.
• Millora àrea de jocs de la Floresta.
• Millora àrea de jocs de Sant Ramon.
• Millora àrea de jocs de la Plaça Cuba.
• Millora àrea de jocs de l’Arrabassada.
• Pla de millora de massa forestal a la finca de titularitat municipal de la muntanya del Llorito.
• Pla de millora de massa forestal a la finca de titularitat municipal de l’urbanització
de Cala Tamarit, carrer Esquirol.
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• Pla de millora de massa forestal a la finca de titularitat municipal del Pont del
Diable.
• Pla de millora de massa forestal a la finca de titularitat municipal al Paratge d’interès
natural de Tamarit.
• Actuacions de prevenció d’incendis forestals a la finca municipal de Mas dels Arcs.
Magatzem i tallers
Obres i vies públiques
• Reparació i col·locació de voreres (150 m2), voravies (20 m)
• Reparació d’arquetes i embornals (15 ut)
• Neteja de solars municipals ( 6.000 m2), retirada de runes i condicionat de
superfícies amb àrids (7.000 m).
• Construcció de guals per discapacitats ( 6 ut)
• Reposició d’asfalt a diversos carrers (40 m2)
• Col·locació i/o retirada de diversos elements:
• Baranes, bancs (150 ut).
• Plaques de nom de carrer (50 ut)
• Col·locació de pilones noves (180 ut) i manteniment de les existents.
• Realització de diverses feines de conservació d’edificis municipals i d’instal·lacions
• Retirar elements de la via pública i recolocar-los (25)
• Col·locació andanes bus (30 ut)
Taller de fusteria
• Muntatge i desmuntatge de la passarel·la Tarragona Marca, en la qual hi van
col·laborar altres tallers de la Brigada, com són empostissats i pintura.
• Reparació diverses de mobiliari de les oficines de l’Ajuntament.
• Confecció de plantilles senyalitzadores per al taller de pintura de tràfic.
• Confecció de diverses partides de llistons de bancs per a substituir els trencats.
• Muntatge de la Cavalcada de Reis.
• Reparació de pèrgoles i estructures de fusta diverses.
Taller de pintura i retolació
• Treballs de pintura de mobiliari urbà.
• Treballs de pintura en diferents dependències municipals.
• Confecció de cartells (80) d’activitats dels Departaments de Cultura i Relacions
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Ciutadanes i Palau de Congressos etc.
• Retolar senyals de tràfic (127 ut)
• Restaurar figures pessebres de la ciutat.
• Pintura cavalcada de Reis
• Retolació de pancartes
• Restauració Nen dels Nassos
• Vestuari Cavalcada Reis i del Home dels Nassos.
Taller mecànic
• Control de les ITV dels vehicles municipals.
• 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 , així com les petites
màquines.
• Posada a punt de les carrosses de la Cavalcada de Reis i carnaval.
Taller de serralleria
• Confecció i col·locació de baranes.
CAPÍTOL IV

• Reparació de pilones i suport a altres àrees de la Brigada (clavegueram,
empostissats, etc.)
• Mecanització de bancs per als ancoratges al formigó o a terra.
• Confecció de diverses peces.
• Feines de suport a d’altres seccions.
• Retirada de cartells publicitaris diversos.
Taller de lampisteria
• Manteniment de les fonts públiques.
Senyalització viària
• Treballs de pintura viària, 24.480 m de línies i 1.200 símbols de trànsit
• Col·locació de 640 senyals verticals de diversos tipus
• Conservació i nova instal·lació de bandes sonores
• Col·locació de 110 ut balisses provisionals
• Senyalització de 10 aparcaments individualitzats per disminuïts.
Estructures i empostissats
• Muntatge i desmuntatge d’empostissats ( aprox.30.000 m2) així com el moviment de
les carretes d’escenaris.
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• Moviment de 3.600 tanques, col·locació de 4.000 banderes i 110 cartells.
• A part, s’ha donat suport a les demés àrees de la Brigada i el manteniment dels
escenaris i tanques d’altres materials afins.
• Moviment de mobiliari d’oficines i centres municipals (col·legis, museus, etc.).
• Muntatge de Pessebres.
Treballs compartits per diversos departaments de la Brigada
• 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 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.
• Disseny, muntatge i desmuntatge de dos pessebres amb figures de mida natural a la
ciutat de Tarragona.

264

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2008

CA P Í T O L I V ÀREA DE TERRITORI
DISCIPLINA URBANÍSTICA

El Departament de Disicplina Urbanística ha realitzat, durant l’any 2008, els següents
treballs:
• Expedients en tràmit a l’inici 08
• Expedients rebuts en Departament 08
• Expedients iniciats durant 08
• Expedients en tràmit durant 08
• Expedients resolts durant 08

219
1.170
862
1.081
895

Situació actual dels expedients
• Pendents d’incoació

308

• Pendents Proposta de Resolució

91

• Pendents Decret d’Alcaldia Resolució

80

• Resolució Instructor

113

• Decrets incoació redactats

862

• Plecs de càrrecs redactats

373

• Propostes de Resolució redactades

157

• Decrets Resolució redactats

782

• Informes-Proposta redactats

1.644

• Informes serveis tècnics municipals
• Notificacions expedients a particulars
• Escrits a d’altres departaments
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Els Serveis Tècnics d’Enginyeria de Camins han realitzat, durant l’any 2008, els
següents treballs:
Informes realitzats
• Informes Llicències d’Obres

1.329

• Informes Obres Municipals

210

• Informes Brigada

91

• Informes Urbanisme

101

• Informes Béns

52

• Informes Serveis Públics Transports

36

• Informes Serveis Públics Aigües

3

• Informes Obertura d’Establiments

72

• Trànsit

227

• Informes diversos: Secretaria, Vicesecretaria, Salut PúblicaM. Ambient, Enginyeria Industrial, Disciplina Urbanística,
Assessoria Jurídica Fiscal, Plusvàlua, Varis, Promoció
Econòmica, Personal, Assessoria Jurídica, Compres,
Informàtica, Ensenyament,

132

Total

2.253

		
• Atenció i informació tècnica al públic en consultes diverses.
Direccions d’obres
• Conservació instal·lacions semafòriques

260.714,78 €

• Projecte pavimentació i serveis Via Augusta tram Pg. Marítim
Accés Arrabassada i prolongació c. Joan Fuster Ortells

907.874,29 €

• Pavimentació i Serveis Pla Parcial 9

1.684.531,91 €

• Pavimentació i Serveis Pla Parcial 2

907.232,36 €

Obres EMATSA:
• Connexions xarxa d’aigua Pla Parcial 9

39.262,75 €

• Connexions xarxa d’aigua Pla Parcial 2

2.263,77 €

• Reparació canonada particular existent al carrer Riu Llobregat Bloc
• Vidal i Barraquer esc. 18
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• Realització de dos embornals de 3 m de llargada per 0,5 m
d’ample al Polígon Industrial Riu Clar

3.186,82 €

• Instal·lació d’una canonada de clavegueram a la zona de la
Muntanya Sant Pere i Sant Pau

13.024,97 €

• Substitució del col·lector de clavegueram Plaça del Fòrum

17.138,76 €

• Instal·lació boca de reg amb comptador tipus mòbil a l’illa 1,
parcel·la 2, escala 117 de Sant Salvador

1.093,11 €

• Construcció d’un sifó a l’embornal del c. Llevantina, 5

436,89 €

• Realització de nou embornal al c. Barcelona, 11
Total direccions d’obres

1.203,87 €
3.840.614,91 €

N1088-M

Col·lector sanejament d’un tram de l’Av. M. Cristina

310.270,29 €

N1171

Pavimentació i Serveis al carrer Assalt

351.063,41 €

N1174

Pavimentació i Serveis al carrer Ixart

404.818,66 €

N1175

Pavimentació i Serveis al carrer Sant Francesc

406.407,48 €

N1176

Pavimentació i Serveis a l’Av. Andorra

N1177

Memòria valorada instal·lació semàfors acústics per

1.387.342,53 €

invidents
N1178

140.956,07 €

Projecte d’accessibilitat a les noves oficines de l’OMIC a
la Baixada de la Peixateria 19

N1179

16.471,28 €

Regulació semafòrica d’un pas de vianants amb polsador
Al cr. Joan Miró amb el Pont de Sta. Tecla per a facilitar
el creuament dels vianants i usuaris del Parc del Francolí

N1180

Av. Països Catalans, confluència amb el cr. Joan Serra i
Vilaró

N1181

30.532,42 €
44.713,68 €

Regulació semafòrica i senyalització d’un nou pas de
Vianants a l’Av. Països Catalans 32-43

Total redacció projectes

36.415,60 €
3.128.991,42 €

Relació plànols i estudis de trànsit
• Proposta de trasllat de la instal·lació semafòrica existent a la cruïlla Joan Miró –
Ernest Vilches
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• Ordenació trànsit davant Hospital Joan XXIII
• Modificació per obres de l’accés a l’Hospital Joan XXIII
• Ubicació de pilons al cr. Glorieta
• Senyalització vertical rotonda 4 Garrofers .
• Senyalització actual rotonda cruïlla entre TV-721 i carrer de L’Estany del P.I.Riu Clar
• Regulació trànsit amb bandes sonores zona 4 Garrofers
• Senyalització vertical i horitzontal cruïlla carrers 9 i 21 de Bonavista
• Ubicació pas de vianants al carrer Llorenç de Vilallonga cantonada Joan Fuster
• Ordenació trànsit zona Vall Arrabassada
• Accés Ferran
• Senyalització pas vianants al cr. Riu Segre
• Senyalització accés Quatre Garrofers
• Senyalització del Centre Sanitari i Social Santa Tecla-Llevant
• Senyalització horitzontal i de passos de vianants al P.I.Francolí
• Estudi regulació velocitat i pas de vianant a l’Av. Països Catalans
• Senyalització pas de vianants accés Muntanya de l’Oliva des de Ct. Pont
d’Armentera
• Modificació guals vianants c. Mallorca tram entre c. Francesc Bastos i c. Pere Martell
• Pas de vianants a la Platja de l’Arrabassada Intersecció amb c. Joan Fuster
• Pas de vianants a la Plaça dels Carros cantonada amb cr. Reial
• Senyalització estacionament prohibit davant Bar IOT Platja Llarga
• Senyalització plaça estacionament per a discapacitats davant del centre de formació
d’adults Josepa Massanés i Dalmau
Col·laboració redacció Pla Ordenació Urbana Municipal (POUM)
Estudi de necessitats, redacció de memòria i confecció dels plànols de les futures
infrastructures d’abastament d’aigua i clavegueram del municipi, amb valoració
econòmica de les futures infrastructures previstes al POUM.
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Els treballs realitzats pels Serveis Tècnics d’Enginyeria Industrial durant l’any 2008
han estat els següents:
Adjuntia d’activitats
• Informes d’expedients:
278
181
80
68

Llicències d’obres
103
Transports públics
17
Medi Ambient
23
Autorització ambiental (Annex I)
18
Llicència ambiental (Annex II.1)
5
Llicència ambiental (Annex II.2)
59
Règim comunicació (Annex III)
29
Reglament municipal regulador de les Llicències a Obertures d’establiments
per determinades activitats incloses a l’Annex III de la Llei 3/1998 de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l’administració ambiental
108
Control inicial (Annex I)
8
Control inicial (Annex II.1)
2
Control inicial (Annex II.2)
41
Control periòdic (Annex I)
6
Control periòdic (Annex II.1)
2
Control periòdic (Annex III)
10
Adequació Annex I
3
Adequació Annex II.1
7
Adequació Annex II.2
22
Adequacions
6
Legionel·la
14
Canvi substancial
10
Canvi no substancial
51
Certificat compatibilitat
65
Imposició fiança
137
Varis
59
Totals
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• Oficis i inspeccions de diversa procedència
• Consultes i atenció als ciutadans
• Ponències ambientals

197
1.576
4

Departament de manteniment
Manteniment enllumenat públic
Punts de llum

25.948

Suports

20.643

Làmpades

27.622

Quadre de comandament
Control estalvi energètic 414 rebuts/mes

386
4.968

Manteniment edificis municipals
Edificis municipals

134

Escrits rebuts de reparació d’avaries

5.790

Instal·lacions elèctriques

1.338

Fontaneria

887

Parallamps

4

Instal·lacions d’aire Condicionat i calefacció
Legionel·losi

23

Instal·lacions de gas

20

Instal·lacions de telefonia i informàtica

422

Vídeo porters

112

Seguretat contra-incendis
Seguretat anti-robatori

79
210

Aparells elevadors (ascensors)

52

Megafonia

19

Aluminis i persianes

230

Assistència tècnica actes

30

Cafeteres i neveres

37

Cristalleria

215

Fusteria

396

Paleta

582

Pintura

75

Serralleria
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Adjunt de projectes i serveis
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

IMPORT (€)

Redacció projecte de soterrament de 104 illes de contenidors soterrats
a varies zones de la ciutat.

6.082.270,70

Redacció projecte per a l’adequació de l’enllumenat públic exterior
de Tarragona, zona sud i nord

4.994.628,96

Redacció del modificat de l’addicional del lot 2 del pla parcial 2

1.160.031,29

Redacció del modificat de l’enllumenat públic i subministrament elèctric
de les zones verdes de pp2

465.954,96

Redacció projecte de soterrament dels serveis de baixa tensió, telefonia i
gas canalitzat al carrer Jaume I

233.068,48

(tram entre carrer Colom i Ramón y Cajal)

53.129,22

Redacció memòria valorada de la d’adequació de l’enllumenat públic
del passeig marítim de la platja Arabassada i rambla Francesc Macià

51.166, 68

Redacció memòria valorada remodelació dels serveis públics existents
als voltants de IES SP i SP, a Sant Pere i Sant Pau

49.122,20

Redacció memòria valorada de serveis públics existents al carrer Caputxins 26.171,92
Redacció memòria valorada de l’actualització de serveis publics
existents a la zona compresa entre els carrers Gandesa, Falset i
Móra d’Ebre.

25.245,34

Redacció memòria valorada zona verda entre carrers
Violant d’Hongria i Sèneca
Total import (€)
Total projectes
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Direccions d’obra 2008

11

Supervisió d’obres 2008

5

Tràmits i informes
- Emissió de Certificats de Compatibilitat urbanística

107

- Emissió d’informes tècnics:
- Per a Llicències d’Obres

37

- Per l’Àrea Territori (Planej., Gestió, Contract.i Gestió Projectes 158
- Per a altres Àrees municipals i l’exterior
Total de registres

272

113
1.965
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El Departament d’Inspecció d’Obres ha realitzat durant l’any 2008 els següents
treballs:
1.389 (98,50%)

• Per al Departament de Llicències d’obres:
1. Llicències d’obres:

200

Condicionament:

65

Unifamiliar:

18

Edifici:

40

Naus industrials:

9

Enderrocs:

20

Ruïnes:

1

Aparellats:

0

Piscines:

8
30

Aparcaments:

0

Excavacions:

6

Urbanització:

1

Varis

2

CAPÍTOL IV

Rehabilitacions:

		
2. Obres Menors:
Obres Menors:

609
347

OM-taulell:
Façanes:

6
152

Rases:

23

Tanques:

13

Grues:

1

Bastides:

2

Informacions:

58

Estètiques:

1

Telefonia:

1

Canvi d’ús:

1

Diversos:

4
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3. Habitabilitat:

35

Habitabilitat

13

Humitats

18

Aigües residuals

1

Aigua

1

Insalubritat

2

		
4. Gual:

314
Gual permanent
Càrrega i desc.

4

Gual Feiner

2

Varis

59

5. 1a. ocupació:

61

Edifici

30

Unifamiliar

30

Aparellades

1

6. Rètols:

98
OM-taulell

6

Plafons

40

Banderoles

14

Marquesines

30

Diversos

8

7. Veles:

5

8. Publicitat:

23

Tanques

1

Cartelleres

22

9. Subvencions:

33

Façanes

32		

Rehabilitació

274
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10. Ruïna:

4

Edifici

7

• Per al Departament d’Obertura d’Establiments

3 (0,21%)

• Per al Departament de Domini Públic:

3 (0,21%)

• Per al Departament de Contractació d’Obres:

3 (0,21%)

• Per al Departament de Salut Pública i Medi Ambient:

6 (0,43%)

• Per al Departament d’Urbanisme-Gestió:

1 (0,07%)

• Per al Departament de Disciplina Urbanística:

1(0,07%)

• Per al Departament de Cultura:

2 (0,15%)

• Per altres departaments:

3 (0,21%)

Total informes emesos
Hores estimades d’informació al públic

1.411
690

(Aproximadament el 15% del temps del personal)
Inspeccions fetes (estimades)
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El Departament de Llicències d’Obertura d’Establiments ha realitzat, durant l’exercici
2008, el següents treballs:
Parcial

Total

Documents rebuts del Registre General d’Entrada		

3450

Documents registrats de sortida		

5661

Expedients Oberts		

1261

Decrets tramesos a l’Alcaldia, per incloure al Llibre de Resolucions 		

1682

Exped. enviats a l’Arxiu		

1.406

Llicències atorgades		

578

• Innòcues: sense incidència ambiental

216

• Canvis de titularitat

144

• d’obres

4

• Annex II.1: Llicència ambiental amb
intervenció de l’Ogau
• Annex II.2: Llicència ambiental

9
31

• Annex III Reglament Municipal: activitats del
Règim de Comunicació sotmeses a llicència municipal

57

• Annex III: activitats sotmeses al Règim de Comunicació

70

• Permisos d’abocaments a la xarxa

4

• Canvis no substancials

31

• Adequacions concedides

12

Autoritzacions / festes / revetlles / assabentats		

14

Llicències i autoritzacions: denegades		

13

Expedició de Certificats de compatibilitat urbanística		

69

Acceptació de modificacions		

14

Notificacions de l’Annex A-I		

8

Decret prenent nota revisió legionel·losi

36

Control de funcionament		
• Controls inicials

19

• Posades en funcionament

21

• Controls periòdics
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4

Informes Integrats		

22

Propostes resolució		

58

Trasllat de propostes		

58

Informacions trameses		

3.217

• Informacions públiques
• Informacions veïnals
• Edictes

83
1.770
55

• Informacions internes

1.193

• Informacions externes

116

Requeriments notificats		
• De llicència

109

• De nova documentació

604

• De representació

63

• De posada en funcionament

12

• De terminis

23

• De controls inicials

150

Tràmits generals		
• Desestiments

57

• Caducitats

14

• Cessaments

21

• Enretirades d’instal·lacions

961

1477

6

• Desprecintaments		
• Audiències prèvies
• Baixes
• Pròrrogues concedides

468
94
144

• Lliurament fotocòpies/vista exp./tenir per interessats

34

• Resolucions deixant sense efecte una anterior

55

• No admissió a tràmit de sol·licituds

16

• Suspensió de tràmit: pendents aportar document. preceptiva

35

• Rectificació d’errors

14

• Resolucions d’arxiu

49
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• Certificacions expedides

27

• Altres tràmits diversos		

438

Tècnic verificador			
• Informes de la documentació presentada als expedients 		

864

• Consultes in situ, una mitjana diària de 		

13

• Consultes telefòniques, una mitjana diària de		

16

Atenció al públic

278

• In situ una mitjana diària de 		

4

• Telefònicament, una mitjana diària de 		

21
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El Departament de Llicències d’Obres ha realitzat durant l’any 2008 el següents
treballs:
- Total de documents que s’han presentat al Registre General:

6548

- Total de documents que s’han registrat de sortida:

7665

Els tràmits gestionats per aquesta unitat orgànica, en funció dels temes en els que es té
competència, es detallen a continuació.
Expedients iniciats:
- Llicències d’obres:
- Guals i reserves d’espai:

1469
107

- Habitabilitat:

10

- Subvencions per rehabilitació de façanes:

22

Obres menors
6

(desestimació de recursos contra acords de la Junta de Govern Local)
• Acords de la Junta de Govern Local

17

• Certificacions

2

(sobre silenci administratiu o sobre algun extrem demanat pels
interessats o per la jurisdicció ordinària)
• Resolucions

912

(bé referides als expedients iniciats aquest any o en anys anteriors)
Acceptació desistiments: 42 -Aixecar suspensió d’obres: 3 -Arxiu d’expedients: 13
-Aturar tràmits d’expedients: 62 -Compliment d’ordres: 9 -Concessions obres menors:
372 -Denegacions devolució fiances : 1 -Denegacions legalitzacions: 1 - Denegacions
obres menors: 10 -Denegacions pròrrogues: 4 -Devolució fiances i avals: 127
-Execucions subsidiàries: 5 -Legalitzacions: 105 -Ordres agençament: 23 -Propostes
de concessions: 20 -Propostes de legalitzacions: 7 -Propostes per aturar tràmits
d’expedients: 1 -Pròrrogues: 12 -Rectificació errors: 7 -Requeriments de legalització:
12 -Resolució recursos: 6 -Suspensions d’obres: 15 -Trasllats d’informació: 45 -Varis:
10 (tenir per presentat, deixar sense efectes, aprovar factures, etc.)
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Obres majors
• Acords del Consell Plenari

1

(desestimació de recursos contra acords de la Junta de Govern Local)
• Acords de la Junta de Govern Local

12

• Certificacions

11

(sobre silenci administratiu o sobre algun extrem demanat pels
interessats o per la jurisdicció ordinària)
• Resolucions

986

(bé referides als expedients iniciats aquest any o en anys anteriors)
- Acceptació desistiments:

43

- Aixecar suspensió d’obres:

5

- Aprovació projectes bàsics:

36

· Unifamiliars:

5

· Edificis:

19

· Naus:

4

· Altres obres majors:

8

- Arxiu d’expedients:

6

- Aturar tràmits d’expedients:

48

- Canvis titularitat:

4

- Compliment ordres:

6

- Concessions:

250

· Unifamiliars (14 habitatges):

13

· Edificis (190 habitatges):

21

· Altres edificis no destinats a habitatges:

5

· Naus industrials (12 naus):

6

· Enderrocs:

19

· Piscines:

15

· Rehabilitació integral edificis:

7

· Excavacions i moviment de terres:

5

· Aparcaments:

2

· Ascensors:

11

· Altres llicències d’obres majors:

146

(condicionament d’habitatges, locals, naus, canvis d’ús, ampliacions, etc.)
- Denegacions llicències:
- Denegacions: - de devolució fiances i avals:
- de pròrrogues:
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- Devolució fiances i avals:

246

- Execucions subsidiàries:

14

- Sobre declaració de ruïna:
- Legalitzacions:

5
66

- Modificacions projectes:
- Ordres agençament:

8
27

- Propostes de concessions (de llicències d’obres les quals,
al pretendre’s la instal·lació d’una activitat ambiental, la concessió
es fa conjunta amb l’activitat):

8

- Propostes de denegacions:

1

- Propostes de legalitzacions:

2

- Pròrrogues:

29

- Rectificació errors:

10

- Requeriments legalització:

10

- Resolució recursos:

14

- Suspensions d’obres:

7

- Trasllats d’informació:

91

baixa càrrecs, aprovar factura, etc.)
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- Varis: (tenir per presentat, deixar sense efectes,
17

Primera ocupació
• Certificacions (sobre silenci administratiu o sobre algun
5

extrem demanat pels interessats o per la jurisdicció ordinària)
• Resolució:

408

Acceptació desistiments: 18 - Arxiu d’expedients: 2 -Aturar tràmits expedients: 3
-Compliment d’ordres: 12 -Concessions: 245 -Denegacions: 34 -Denegació silenci
administratiu: 1 -Ordres agençament: 47 -Rectificació errors: 9 -Resolució recursos: 3
-Trasllats d’informació: 31 -Varis: 3 (deixar sense efectes, aprovar factures, etc.)
Rehabilitació de façanes o parts d’elles
• Resolucions

358

Acceptació desistiments: 13 -Arxiu d’expedients: 4 -Aturar tràmits d’expedients:
1 -Compliment d’ordres: 6 -Concessions llicències: 117 -Denegacions devolució
fiances: 3 -Denegacions llicències: 3 -Denegacions pròrrogues: 5 -Devolució fiances
i avals: 80 -Execucions subsidiàries: 1 -Legalitzacions: 32 -Ordres agençament:
50 -Pròrrogues: 13 -Rectificació errors: 3 -Requeriments legalització: 1 -Resolució
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recursos: 3 -Suspensió d’obres: 2 -Trasllats d’informació: 12 -Varis: 9 (tenir per
presentat, deixar sense efectes, aprovar factura, baixa càrrecs, etc.)
Instal·lacions publicitàries
• Acords de la Junta de Govern Local

17

• Resolucions

143

-Acceptació desistiments: 11 -Arxiu d’expedients: 5 -Aturar tràmits expedients: 14
-Autoritzacions: -rètols i veles: 23 -tanques publicitàries: 2 (4 cartelleres) - tòtems:
1 -Baixes rètols i veles: 8 -Compliment d’ordres: 8 -Denegacions autoritzacions: rètols i veles: 6 - tanques publicitàries: 8 (28 cartelleres) - tòtems: 1 -Denegacions
legalitzacions: 2 -Denegacions silenci administratiu: 1 -Devolució fiances i avals: 6
-Legalitzacions rètols i veles: 24 -Ordres agençament: 3 -Pròrrogues: 5 -Requeriments
legalització: 2 -Resolució recursos: 10 -Trasllats d’informació: 3
Altres autoritzacions
• Acords de la Junta de Govern Local

2

• Certificacions

2

(sobre silenci administratiu o sobre algun extrem demanat pels
interessats o per la jurisdicció ordinària)
• Resolucions

1173

- Acceptació desistiments:

31

- Arxiu d’expedients:

7

- Aturar tràmits d’expedients:

7

- Concessions:

745

· Grues: 15 · Tanques: 17 · Rases: 415 · Pals: 1 · Bastides: 27 · Altres ocupacions de
la via pública: 23 · Vistes i lliurament de

fotocòpies: 239 · Divisions horitzontals: 5

· Ampliació horari treball: 3 · Compliment d’ordres: 13
- Denegacions: 41
· Tanques: 1 · Rases: 18 · Pals: 1 · Altres ocupacions de la via pública: 4 · Vistes i
lliurament de fotocòpies: 16 · Ampliació horari treball: 1
- Denegacions devolució fiances i avals:

9

- Denegacions legalitzacions:

2

- Denegacions pròrrogues:

15

- Devolució de fiances i avals:

46

- Execucions subsidiàries:
- Legalitzacions:
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- Modificacions:
- Ordres agençament:

3
31

- Pròrrogues:

7

- Rectificació d’errors:

6

- Requeriments legalització:

1

- Resolució recursos:

8

- Trasllats d’informació:

62

- Varis: (tenir per presentat, deixar sense efectes, baixa càrrecs, aprovar
- factura, etc.)

9

Guals i reserves d’espais
• Certificacions

2

(sobre silenci administratiu o sobre algun extrem demanat pels
interessats o per la jurisdicció ordinària)
• Resolucions

349

- Acceptació desistiments: 21; Arxiu d’expedients: 4; Aturar tràmits expedients: 9;
d’ordres: 14; Deixar sense efectes autoritzacions: 16; Denegacions d’autoritzacions:
5 d’ampliacions: 1; de baixes: 6; de canvi titular: 1; de devolucions fiances: 5;
Devolució fiances: 7; Duplicats placa: 20; Execucions subsidiàries: 14; Legalitzacions:
5; Ordres agençament: 24; Pròrrogues: 1; Rectificació d’errors: 6; Resolució recursos:
11; Trasllats d’informació: 14; Varis: 10 (tenir per presentada documentació, baixa
recaptació, deixar sense efectes resolucions, etc.).
Habitabilitat
• Resolucions

25

- Arxiu d’expedients: 3; compliment ordres: 6; Execució subsidiària: 2; Ordres
agençament: 1; Requeriments de legalització: 1; Resolució recursos: 2; Trasllats
d’informació: 8; Varis: 2 (deixar sense efectes, baixa càrrecs, tenir per presentat, etc.).
Subvencions per a rehabilitació de façanes
• Resolucions

7

- Concessions: 3; Desistiments: 3; Resolució recursos: 1.
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Autoritzacions i ampliacions: 90; Baixes: 28; Canvis titularitat: 37; Compliment

CA P Í T O L I V ÀREA DE TERRITORI
MEDI AMBIENT

El Departament de Medi Ambient ha realitzat, durant l’exercici 2008, els següents
treballs:
- Agenda 21
• La Comissió de Seguiment entre el Departament de Medi Ambient de
l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària per la realització de treballs d’elaboració
de l’agenda 21 i la redacció del Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat PALS, s’ha
reunit en 5 ocasions des del mes de febrer al mes de juny de 2008.
• La Comissió Tècnica constituïda per tècnics de les diferents àrees de l’Ajuntament
i creada a l’any 2007 per a la realització dels treballs de recerca, informes
i aportació de documentació amb la finalitat de col·laborar amb l’empresa
adjudicatària que realitza els treballs d’elaboració de l’Agenda 21, que ha estat
convocada en dues ocasions, el mes de març i abril de 2008.
• Creació d’un fòrum ciutadà per la diagnosi de l’Agenda 21 el mes de gener
de 2008 i el mes de maig del mateix any el Fòrum del Pla d’Acció, sessions
emmarcades en el procés de participació de l’elaboració de l’Agenda 21. El Forum
és l’oportunitat dels ciutadans de conèixer i debatre les actuacions de futur que es
proposen per assolir una Tarragona més sostenible.
• El Consell Assessor de l’Agenda 21, integrat per 40 membres de diferents
entitats, econòmiques, sindicals, ecologistes, socials i experts en diverses matèries
per tal d’enriquir l’Agenda 21 de Tarragona a partir de la percepció ciutadana
amb aportacions i amb la finalitat d’arribar al consens del Pla d’Acció Local cap a
la Sostenibilitat, ha estat convocat pel taller debat el mes d’abril de 2008.
• La ciutadania ha tingut accés al lloc web de l’Agenda 21, als documents i la
informació generada al llarg de l’elaboració de l’Agenda 21, en el marc dels
treballs d’elaboració del document de consideracions ambientals i de sostenibilitat.
• El 2 de juny de 2008, aprovació per la Junta de Govern Local del Pla d’Acció
així com dels 10 compromisos següents: Governança; Gestió local cap a la
sostenibilitat; Béns naturals compartits; Consum responsable i elecció d’estils de
vida; Planificació i Urbanisme; Millor mobilitat, menys trànsit; Acció local per a la
salut; Economia local activa i sostenible; Igualtat, justícia social; De local a global.
• El PALS de Tarragona és un document programàtic que defineix les estratègies i
actuacions que s’han d’impulsar al municipi per tal d’assolir un desenvolupament
més sostenible amb uns objectius determinants.
• Campanya i concessió del guardó Bandera Blava per part de ADEAC-FEE
mitjançant l’Agència Catalana de l’aigua a les platges de l’Arrabassada, i de la Mora.
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• Atorgament de la ISO 14001 per les gestions mediambientals en la gestió de
platges.
• Informadores ambientals a les platges
• Conveni de col·laboració amb Càritas Interparroquial de Tarragona amb la
finalitat que ciutadans amb mancances econòmiques puguin adquirir mobles i
d’altres estris a canvi d’una participació econòmica simbòlica.
• Conveni de col·laboració amb, l’Institut Català de l’Energia i la Fundació Tàrraco
Energia Local per la realització d’un estudi de diagnòstic energètic a diferents
edificis per millorar l’eficiència energètica i racionalitzar l’ús de l’energia.
• Conveni de col·laboració amb l’Entitat Aurora per fomentar l’assistència, educació
i recuperació de malalts mentals joves i/o adults per reintegrar-los a la societat.
• Conveni de col·laboració amb el Consell dels Col·legis Veterinaris de Catalunya
en matèria de localització i cens animals.
• Conveni de col·laboració amb l’Associació Mediambiental La Sínia sobre
activitats d’educació ambiental, conservació de l’espai natural de la
desembocadura del riu Gaià i la platja de Tamarit.
Natural, per la realització del projecte de gestió de l’espai natural de la zona
litoral de la Punta de la Mora.
• Conveni de col·laboració amb l’Associació de Voluntaris Forestals de Catalunya
sobre el desenvolupament d’activitats al terme municipal de Tarragona.
• Conveni de col·laboració amb la fundació URV per la realització d’un estudi de
diagnòstic energètic sobre diferents edificis per millorar l’eficiència energètica i
racionalitzar l’ús de l’energia.
• Conveni de col·laboració amb la societat Formació i Treball, empresa d’Inserció
SL per l’establiment del programa “Roba amiga” amb la finalitat de recollir
selectivament els residus municipals tèxtils i col·laborar en la creació de treballs
pels col·lectius desfavorits.
• Adjudicació a l’Associació H2O del servei per la realització de tallers i activitats
dirigides a la prevenció i educació per a la salut.
• Adhesió i afiliació com a membre de la xarxa ICLEI pels serveis d’informació i
assessorament del medi global.
• Adhesió de l’Ajuntament de Tarragona al 9è Congrés de Medi Ambient, Cimera
del Desenvolupament Sostenible, organitzat per la Fundació Conama.
• Adhesió de l’Ajuntament de Tarragona a l’Associació de Xarxa Ciutats i Pobles cap
a la sostenibilitat per potenciar entre d’altres el desenvolupament de l’Agenda 21.
• Adhesió de l’Ajuntament de Tarragona com a membre de la Xarxa de Custòdia
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• Conveni de col·laboració amb Depana, Lliga per la defensa del Patrimoni

CA P Í T O L I V ÀREA DE TERRITORI
MEDI AMBIENT

del Territori pels serveis d’informació i assessorament en temes del Medi.
• Adhesió de l’Ajuntament a la Unió Europea del Pacte d’Alcaldes amb la finalitat
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 per
l’any 2020 mitjançant el Pla d’Acció d’Energia Sostenible.
• Quota anual a la Federación Española de Municipios y Provincias , a la secció
denominada Red Española Ciudades por el Clima amb motiu de l’adhesió de
l’Ajuntament a l’any 2005.
• Campanya de sensibilització ciutadana per l’Estalvi d’Aigua i repartiment
d’adhesius per la campanya “Clar com l’aigua”.
• Campanya “Tasta la vida sense fum”
• Expedients tramitats sobre calendari de crema de brancatge , i normes de
seguretat per la revetlla de Sant Joan mitjançant Bans de l’Alcaldia.
• Celebració setmana Mundial del Medi Ambient
S’han tramitat 1.332, entre documents d’entrada del registre general i expedients
- Expedients tramitat per la concessió d’autoritzacions per cremar restes agrícoles de
brancatge dins del terme municipal

70

- Tràmit de documents per possibles infraccions de la normativa sobre residus
ocasionades per vehicles fora d’ús a la via pública

583

- Expedients per possibles infraccions de la normativa sobre abocaments de residus,
com restes de formigó al riu, runes i altres

34

- Expedients tramitats concedint autoritzacions per vessaments d’aigües residuals a
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals EDAR i comunicades a l’Agència Catalana
de l’Aigua ACA. Així mateix expedients sancionadors instruïts per denuncies de
vessaments, segons inspeccions efectuades per l’Agència Catalana de l’Aigua i per
l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona

183

- Expedients instruïts en base a les denúncies presentades per infraccions a la normativa
sobre molèsties per sorolls produïdes per la instal·lació d’aparells d’aire condicionat,
maquinària de depuradores de piscines comunitàries i fumeres als habitatges i
emissions a l’atmosfera. I tràmit d’inici del procediment d’execució subsidiària

105

- 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 convocatòries per subvencions,
sol·licitud de subvencions per campanyes de sensibilització, risc d’incendi, tala
d’arbres, olors, incidències platges, factures
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El Departament de Neteja Pública, durant l’any 2008, ha realitzat els següents
treballs:
El control dels mitjans humans i materials de l’empresa FCCSA, adjudicatària des
de l’any 2002 i fins un període de 10 anys, del servei de neteja viària, recollida
d’escombraries i transport dels residus urbans, neteja de platges i gestió de la
deixalleria municipal.
Per la realització d’aquest control el departament disposa d’informadors
mediambientals, els quals a més a més de controlar els mitjans humans i materials de
l’empresa FCCSA, també desenvolupen les següents tasques:
• Detecció d’incidències del mateix Departament i d’altres departaments que afectin a
la via pública.
• Informació als ciutadans i comerços en general pel que fa a la matèria de residus i
neteja, per tal de concienciar-los i aconseguir la seva imprescindible col·laboració en
• L’àmbit d’acció d’aquests informadors, distribuïts per zones, comprèn els barris
de Ponent, des d’Icomar a Bonavista, Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, Polígons
Industrials i Urbanitzacions de Llevant, la Part Alta, des de la Rambla Nova, tota la
zona de la Part Baixa de la ciutat i des de la Rambla Nova tota la zona de la Part
Nord de la ciutat.
• Confecció de l’informe diari i els informes referents a sol·licituds de contenidors
d’escombraries i recollides selectives, papereres, etc.
El servei de Neteja Pública ha realitzat les tasques de manteniment i neteja del Palau
Municipal i altres dependències municipals amb una aportació de 12 treballadores, i
també realitza el control de l’empresa SELSA, adjudicatària de la neteja de diverses
dependències municipals.
S’han realitzat els tràmits oportuns per la realització de peticions de neteja i
instal·lació de contenidors i wc automàtics o s’han desenvolupar actes públics, com
són els Tinglados del Moll de la 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.
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aquestes matèries.

CA P Í T O L I V ÀREA DE TERRITORI
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S’han repartit 30 contenidors per a la recollida de poda.
S’han convocat reunions amb les diverses associacions de veïns de la ciutat, barris
i urbanitzacions, per esmenar les carències dels barris de la ciutat, i recollir els seus
suggeriments i necessitats.
S’ha procedit a la realització dels tràmits per la facturació a Ecoembes, dins del conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona, Ecoembes i l’Agència de Residus de
Catalunya, dels residus recollits selectivament: envasos, paper i cartró, cartró comercial
i valoració energètica, i per la facturació a l’Agència de Residus de Catalunya per al
retorn del cànon per la recollida de la fracció orgànica, paper-cartró i deixalleria.
S’han obert 483 expedients referents a peticions per part dels ciutadans de neteges,
canvis de contenidors, instal·lació de papereres i altres.
També s’han repartit diferents circulars als ciutadans quan el servei o ha convingut
necessari per noves ubicacions de contenidors, papereres, etc.
S’ha procedit a l’adjudicació, realització i seguiment de les següents campanyes de
sensibilització ciutadana:
• Campanya de neteja intensiva amb l’objectiu d’intervenir periòdicament a totes les
zones de la ciutat per garantir una neteja integral de tot l’espai públic (carrers, places,
zones verdes, etc.)
• Campanya de sensibilització “Projecte Formatiu a les Escoles.
• Projecte d’identificació visual i retolació dels contenidors soterrats de recollida
selectiva de RSU a la ciutat de Tarragona.
• Campanya de sensibilització sobre la tinença de gossos del 6 al 30 de juny de
2008 consistent en l’elaboració de 25 cartells publicitaris i lloguer d’opis, així com
l’elaboració de 10.000 tríptics i contractació de personal per al seu repartiment durant
un mes, així com la publicació d’anuncis al Diari de Tarragona.
• Disseny del servei de recollida de residus i de les campanyes de comunicació
relacionades amb els nous serveis.
Es van sol·licitar diverses subvencions a l’Agència de Residus de Catalunya per a
projectes d’ambientalització, en matèria de residus, prevenció de residus, recollida
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selectiva de fracció orgànica, implantació de deixalleries i clausura d’abocadors,
de les quals ens van concedir dues subvencions, una de 20.000 € per recollida
selectiva de la fracció orgànica i una altra de 77.539,10 € per a la implantació d’una
deixalleria mòbil.
S’han recollit selectivament les següents tones de residus:
REBUIG

VIDRE

ENVASOS

PAPER-

ORGÀNICA PILES VOLUMINOSOS

			 CARTRÓ
57.899,18

1.845,67

1.489,12

4.659,97

1.910,71

5,13

875,99

Els voluminosos provenen de la recollida de mobles i andròmines que es realitza tots
els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana.
Les piles es recullen mitjançant els 90 contenidors que hi ha repartits en els comerços

Aquestes tones s’han recollit mitjançant els següents contenidors instal·lats a la via
pública:
REBUIG
1.414

ORGANICA
526

PAPER-CARTRÓ
452

ENVASOS

VIDRE

448

546

S’ha pogut comprovar que la resposta dels ciutadans cada dia és més positiva alhora
de separar els diferents tipus de residus i dipositar-los dins els contenidors ubicats a la
via pública a tal efecte, per al seu posterior reciclatge.
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de la ciutat, barris i urbanitzacions.

CA P Í T O L I V ÀREA DE TERRITORI
OFICINA DE PROJECTES

L’Oficina de Projectes inicia les seves funcions el mes de febrer de 2008. Els treballs
realitzats han estat els següents:
Nombre d’expedients iniciats
Propostes d’Acord Junta de Govern Local
Decrets

142
5
40

Adjudicacions

8

Aprovació de factures

5

Informes Supervisió de Projectes

40

Plecs tècnics

1

Convenis

4

Convenis
• Conveni marc entre Fecsa-Endesa i l’Ajuntament de Tarragona per facilitar la
implantació d’uns centres de transformació a l’àmbit d’actuació del PP- 9.
• Conveni marc entre Fecsa-Endesa i l’Ajuntament de Tarragona per facilitar la
implantació d‘un centre de transformació i línies de baixa i mitja tensió a l’àmbit del
PP-13.
• Conveni marc entre Fecsa-Endesa i l’Ajuntament de Tarragona per facilitar la
implantació d’un centre de transformació als terrenys del Parc de la Reconciliació i de
la Via Augusta.
• Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de Tarragona i la Junta de Compensació del
Peri 7 – “Mas Morató”.
Plecs tècnics
• Projecte d’escales mecàniques al Palau de Congressos.
Supervisions de projectes
• Segona fase de les obres de remodelació del Palau Municipal.
• Projecte dels jardins romans de l’Amfiteatre de Tarragona.
• Projecte executiu del Pont del Diable.
• Projecte de reforma i adequació de la Llar d’infants de Bonavista.
• Projecte de restauració de la Muralla de Tarragona - 3a. Fase. Tram de l’Hort de
l’Arquebisbe.
• Projecte d’urbanització del vial de servei a Campclar.
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• Projecte per l’adequació de l’enllumenat públic exterior de Tarragona - Zona Nord.
• Projecte per l’adequació de l’enllumenat públic exterior de Tarragona - Zona Sud.
• Projecte bàsic i d’execució d’intervenció a les “Cent Escales” de Tarragona.
• Projecte bàsic i d’execució de la piscina municipal de Torreforta, Riu Clar i Icomar
Actuacions liderades i/o participades per l’Oficina
• Projecte del Teatre Tarragona.
• Pla Especial Antenes de Telefonia Mòbil.
• Projecte contenidors soterrats
• Creació grup experts de l’Ajuntament per a l’estudi i aplicació del “Contracte de
col·laboració entre el Sector públic i el Sector privat”.
• Pla Integral Camp Clar (PICC)
• Pla Integral Part Alta (PIPA)
• Projecte de remodelació del Mercat Central.
• Nou Complex Esportiu Municipal de Campclar – Estadi i Ciutat Esportiva
• Estudi tècnic de la Quinta de San Rafael.
CA P Í T O L I V

• Col·laboració per a l’elaboració del “Pla Director d’infraestructures de
comunicacions”.
• Implantació d’un Sistema Tramviari al Camp de Tarragona.
• Estudi ubicacions instal·lacions esportives Candidatura Tarragona 2017.
• Gestió Fons Estatal d’Inversió Local (FIL).
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La Secció Tècnica d’Arquitectura han realitzat, durant l’any 2008, els següents
treballs:
• Informes tècnics: 420
Béns i Patrimoni

64

Domini Públic

53

Compres

29

Ensenyament

16

Contractació

120

Museu d’Història i Cultura

27

Personal i Formació

20

Conselleria i Cap Servei d’Urbanisme

29

Oficina Projectes

18

Altres departaments

44

• Via pública (Informes terrasses, confecció plànols i inspecció): 37
Bonavista: 2; Campclar: 1; Sant Pere i Sant Pau: 4; Torreforta: 1; Av. Catalunya:
2; Av. Rovira i Virgili: 1; Av. República Argentina: 1; Av. Vidal i Barraquer: 2; c.
Comerç: 1; c. Comte de Rius: 1; Pl. Corsini: 1; Plaça de la Font: 3; Av. Ramón y
Cajal: 1; Pl. Rovellat 1; c. Méndez Núñez: 1; c. Mallorca: 1; c. Mossèn Ritort i Faus:
1; c. Natzaret: 1; c. Pere martell: 1; Pl. Verdaguer: 3; Pl. Ponent: 1; Rambla Nova: 4;
Rambla Vella: 1; c. Talavera: 1.
• Valoracions i descripcions finques municipals: 28
- Carrer Riu Siurana, 55 del barri de Campclar (Institut Gaudí) - Valoració dret de
superfície sobre la finca municipal 798.
- Carrer Catorze de Bonavista (finca municipal) – descripció i plànols de la finca.
- Carrer Menorca, 26 (La Granja) finca 643 – Valoració i plànols solar per a cessió
Hospital Santa Tecla per a centre de dia.
- Polígon Entrevies parcel·les 25 – 26 – descripció naus.
- Carrer Riu Siurana, 49 i Riu Anoia, 9 de Campclar – valoració solar.
- Sector Mongons “L’Albada” PP7 – descripció vialitat.
- Muntanya Oliva dependència caseta (antiga antena de ràdio) – valoració per
assegurança.
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- Bonavista, passatge - Terreny de forma triangular d’uns 11,60 m2.
- Bonavista Centre Cívic – Valoració arranjament paret pati interior.
- Sant Pere i Sant Pau, Torre Perú, baixos 2 – valoració local.
-Arquebisbe Josep Pont i Gol solar destinat a Comandància Guàrdia Civil – descripció
terrenys.
- Arquebisbe Josep Pont i Gol i Mestres Capdevila solar destinat a Comissaria de la
Guàrdia Urbana.
- Arquebisbe Josep Pont i M. Aurèlia Capmany – valoració zona verda costat solar de
la futura Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana.
- Plaça Prim núm. 6 (edifici) – valoració i plànols.
- Valoració edificis municipals a efectes d’assegurança: 8
. Passeig de la Independència, 3 – 15 (Tabacalera).
. Arc de Sant Bernat, 1.
. Cós del Bou, 23 (antic Bombers).
. Av. Ramón y Cajal, 70 (les Clarisses).
. Rambla Nova, 46 (Teatre Metropol).
. Carrer Major, 37, 39 i 41 (Antic Ajuntament).
. Plaça la Font (Palau municipal).
- Carrer Móra d’Ebre de la Granja, informe sobre la valoració.
- Carrer Riu Brugent, 1 (Campclar) – valoració equipament esportiu solar propietat
municipal.
- Polígon Entrevies, naus municipals, parcel·les 25 i 26 – Descripció límits i plànols
finques.
- Carrer Josep Gramunt cantonada Av. Juan A. Guardias– valoració finca 833,
superfície 22,88 m2, cessió per Institut d’Ensenyament Secundari.
- Carrer Catorze 6 – 8 i carrer 13, 3 i 5 de Bonavista - valoració vialitat sobrant.
- Zones verdes al terreny possible instal·lació Guàrdia Urbana (Zona Oest) –Valoració
terreny.
• Memòries valorades i projectes: 20
Memòries valorades: 7
- Obres al Palau Municipal, estances annexes a l’Alcaldia.
- Obres quiosc venda de flors a la Rambla Nova davant INSS.
- Restauració quiosc de venda de flors a la Rambla Nova davant l’INSS.
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. Carrer dels Cavallers, 14 (Casa Castellarnau).
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- Ampliació vestidors al Parc Guàrdia Urbana, Av. Prat de la Riba, 37.
- Parc Central, adequació local per a Protecció civil.
- Obres d’adequació local per a oficina de la Capital Europea de Cultura 2016 a
l’edifici de Casa Sefus.
- Treballs de condicionament pati d’accés a Casa Sefus.
Projectes municipals: 12
- Condicionament del teatre Centre Cívic Bonavista, antic cinema Miralbó, situat al
carrer 22 núm. 51.
- Reforma interior de l’antic convent de Santa Clara, les Clarisses – escola Enologia.
- Reforma interior del Palau Municipal, 2a. FASE

.

- Addicional obres de desviament aigües cobertes.
- Obres adequació oficina atenció candidatura Cultura 2016.
- Obres de reforma interior del Palau Municipal, 2a. fase.
- Habilitació de l’edifici “antic convent de les Clarisses” com a IMET, OME i Escola
d’Adults.
- Distribució del local núm. 3 situat al carrer Tortosa, 39 del barri de Torreforta per a
oficines de l’OMAC.
- Distribució del local núm. 4 situat al carrer Tortosa, 39 del barri de Torreforta per a
local de la Federació Associació Veïns.
- Accessibilitat a les noves oficines de l’OMIC a la Baixada de la Peixateria.
- Ampliació de les oficines al complex esportiu de Campclar
- Projecte de rampa d’accés per a minusvàlids a les Clarisses, antic convent.
• Coordinació i muntatge: 1
- Exposició del POUM al pati de Jaume I del Palau Municipal de plaça de la Font, 1.
• Direccions obres: 17
- Albada – col·locació de reixes al local llar jubilats i AV del barri.
- Albada – condicionament local per a llar de jubilats i AV del barri.
- Guàrdia Urbana local PARC a Prat de la Riba, 37 – ampliació dels vestidors.
- Guàrdia Urbana – construcció nova caserna.
- Edifici Riva i García entre Icomar i Torreforta – enderroc edifici.
- Les Clarisses, antic convent - obres de reforma interior.
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- Marcel·lí Domingo, Sant Pere i Sant Pau – desviament de les aigües de les cobertes
del col·legi.
- Les Clarisses – obres de reforma interior de l’antic convent – Escola d’Enologia.
- Campclar, complex polisportiu – obres d’ampliació oficines
- Palau Municipal, Fase II – obres de reforma interior.
- Auditori del Camp de Mart, rehabilitació lavabos.
- Redistribució de local per a l’Associació de Veïns Tarraco, situat a l’Av. d’Andorra, 15.
- Reforma de local per l’oficina de l’OMAC al barri de Sant Pere i Sant Pau.
- Carrer Tortosa, 45 i 47 de Torreforta, obres redistribució local per a l’Associació
de Veïns.
- Col·locació de reixes al local de la Llar jubilats i AV de l’Albada.
- Obres de remodelació i reforma del local per a llar de jubilats i AV a l’Albada.
- Obres a diversos despatxos del Palau municipal (plaça la Font).
• Direcció i supervisió direcció d’obres a projectes no redactats per aquests serveis
tècnics: 8
CA P Í T O L I V

- Guàrdia Urbana, nova comissaria - obres de construcció.
- Muralla, Pas de Ronda, tram portal Roser i Via Imperi, construcció coberta.
- Punt d’informació turística a la Rambla Nova (Patronat Mpal. Turisme).
- Cèsar August, escola bressol.
- Oficines d’atenció al ciutadà, policia autonòmica, al carrer Dr. Mallafré, 7.
- Llar infants a l’antic convent de les Clarisses.
- Mur de contenció de terres i talussos a l’Amfiteatre .
- Habilitació d’un pas d’accés a la zona de l’escola bressol Cèsar August.
• Actes: 21
Constància de fet: 1
- Rehabilitació dels lavabos a l’Auditori del Camp de Mart.
Replanteig projecte: 3
- Les Clarisses – obres de reforma interior de l’antic convent – Escola d’Enologia.
- Marcel·lí Domingo de Sant Pere i Sant Pau - Desviament de les aigües pluvials de les
cobertes.
- Palau Municipal, Fase II – obres de reforma interior.
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Comprovació replanteig: 9
- Albada - Col·locació de reixes al local llar jubilats i AV del barri.
- Albada - condicionament local per a la llar de jubilats i AV del barri.
- Marcel·lí Domingo de Sant Pere i Sant Pau - Desviament de les aigües pluvials de les
cobertes..
- Guàrdia Urbana locals parc a Prat de la Riba, 37 - Ampliació dels vestidors.
- Les Clarisses - Reforma interior de l’antic convent.
- Campclar, polisportiu - ampliació oficines.
- La Gavina al Portal Sant Antoni - obres de reforma de l’edifici municipal.
- Guàrdia Urbana - projecte modificat de la nova caserna.
- Edifici Riva i García entre Icomar i Torreforta – enderroc edifici.
Recepció: 8
- Albada - Col·locació de reixes al local llar jubilats i AV del barri.
- Albada – condicionament local per a la llar de jubilats i AV del barri.
- Andorra, Av. – redistribució de local per a l’Associació de Veïns Tarraco.
- Auditori del Camp de Mart – rehabilitació lavabos.
- Marcel·lí Domingo de Sant Pere i Sant Pau - Desviament de les aigües pluvials de les
cobertes.
-Muralla, Pas de Ronda, tram Portal Roser i Via Imperi – obres emergència construcció
coberta.
- Palau Municipal, 1a. fase ascensor- obres de remodelació i reforma.
- Carrer Tortosa, 45 i 47 de Torreforta – obres redistribució local per a l’AV.
• Certificacions: 15
Obres col·locació de reixes al local Llar jubilats i AV de l’Albada.
. Núm. 2 - novembre

8.217,40 €

. Liquidació – novembre

1.621,96 €

Obres remodelació i reforma local per a llar jubilats i AV de l’Albada.
. Núm. 10 – octubre

2
7.486,63 €

. Liquidació – novembre
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Reforma interior de l’antic convent de les Clarisses.

2

. Núm. 1

132.065,74 €

. Núm. 2

170.220,12 €

Redistribució de local de l’Associació de Veïns Torreforta.

2

. Núm. 4 – gener

2.166,52 €

. Liquidació – gener

3.551,78 €

- Reforma de local per a l’oficina de l’OMAC al barri de Sant Pere i Sant Pau
. Liquidació – gener

12,641,72 €
2.958,00 €

- Redistribució local de l’AV Tarraco, situat a l’Av. d’Andorra, 15

2

Núm. 7 – febrer

1.427,12 €

Liquidació - gener

9.493,89 €

- Remodelació i reforma del Palau Municipal, 1a fase (ascensor)
. Núm. 21 - desembre

1
40.052,09 €

- Rehabilitació dels lavabos a l’Auditori del Camp de Mart
. Núm. 2
. Liquidació
• Factures total: 29 per diferents conceptes i sumen un total de
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Núm. 2 octubre

2

CA P Í T O L I V ÀREA DE TERRITORI
SECCIÓ TÈCNICA D’ URBANISME
I D’INFORMES DE LLICÈNCIES
La Secció Tècnica d’Urbanisme i d’Informes de Llicències, ha realitzat, durant l’any
2008, els següents treballs:
• Detall informes:
- Certificats aprofitament urbanístic:

44

- Cèdules urbanístiques:

22

- Certificats de qualificació urbanística:

11

- Informes Assessoria Jurídica:
- Informes Obertura d’Establiments:
- Informes Departament de Béns:
- Informes Departament Planejament i Gestió:

3
117
32
135

- Informes Departament Contractació d’Obres:

2

- Informes diversos:

8

- Total hores d’atenció al públic:
Total informes emesos durant l’any:

1.478
374

• Informes Departament de Planejament
- Pla de millora urbana “Sagrat Cor”
- Modificació puntual Pla Parcial 21, Rodolat del Moro
- Modificació puntual del Pla general sector PP1 i el seu entorn, av. Andorra
- Modificació del pla parcial sector PP1, av. Andorra
- Modificació puntual Pla General sector est CIM el Camp
- Modificació puntual Pla General per la delimitació d’un sector de sòl urbanitzable
delimitat (equipament) a la Canonja. Carrers Miralbó, Devesa, Poeta Bertran i av.
Collblanc.
- Modificació puntual Pla General, per la delimitació d’un sector discontinu de sòl
urbanitzable delimitat amb la finalitat que sigui incorporat dins l’ARE la Canonja. UA
20 + p. ex. d’infraestructura viària.
- Projecte d’urbanització del PP17, pla parcial 17, sector sud de Bonavista.
- Pla de millora urbana per a la modificació puntual dels usos a la Móra. Zona ciutat
jardí apartamental i comercial del sector de la Móra.
- Modificació puntual Pla General “cim el camp”, sector est
- Pla territorial parcial del Camp de Tarragona. Informe al·legacions aprovació inicial
- Pla director urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona. Informe
al·legacions avanç, objectius i propòsits
- Catàleg paisatge del Camp de Tarragona, aprovació inicial
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- Informe aval projecte urbanització ua 1601
- Pla director urbanístic ares Camp de Tarragona. Informe al·legacions aprovació inicial
- Pla especial illa 11, Part Alta
- Informe conveni col·laboració Incasol zona camp clar PP9, la Floresta Torreforta
- Pla de millora urbana nou pavelló esportiu al recinte d’equipament educatiu 26 centre
- Pla especial equipament sanitari-assistencial la Granja
- Informe aprofitament finca Pepa, illa 42; bx. Peixateria, 17
- Pla especial millora urbana edifici av. Catalunya, 18
- Mp núm. 7 normes subsidiàries cr Major ct-tv-2235
- Projecte urbanització PP40. Souca SA
- Mp PP8 les Gavarres
- Projecte urbanitzacio PP8 les Gavarres
- Proj. bàsic i executiu – pavimentació fira abril 2n proj. complementari obres
urbanització
-Projecte urbanització ua 1601 Rafael de Casanovas. Reparcel·lació voluntària. Text refós
- Text refós modificació de la mppg Nàstic - Campclar
CA P Í T O L I V

- Proj bàsic urbanització ua1. Mppg – pla parcial urbanístic núm.2
• Informes Departament de Gestió
- Projecte de reparcel·lació PP17
- Modificació del projecte de reparcel·lació de la UA-27, via augusta
- Informe reparcel·lació voluntària ua 1601 (aclariment)
- Modificació proj. reparcel·lació PP2
• Treballs delineació:
- Còpies CD quatre fulls en format PDF i DWF.
- 18 còpies (9 del plànol 2 i 9 del plànol 4) del Projecte de parcel·lació de les finques
de referència cadastral 3196604 i 3196605, situades al carrer “B” del pla parcial 13.
Tarragona. Juny 2005.
- Còpies del “Plànol de components de Sector i classificació del Sòl”
- 4 còpies en paper i 2 en cd’s del pla especial urbanístic per a l’assignació del nou ús
d’equipament comunitari sanitari-assistencial, a part d’uns terrenys, situats a Sant Pere
i Sant Pau, qualificats, a l’actualitat, com a equipament educatiu.
- Còpies de 2 CD del plànol enviat per Carmen Fernandez del parc Riu FrancolÍ.
- 4 Còpies del text refós de Pla Especial Urbanístic per A l’assignació del nou ús
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d’equipament comunitari sanitari-assistencial, a part d’uns terrenys, situats a Sant Pere
i Sant Pau, qualificats, a l’actualitat, com a equipament educatiu. Abril 2008.
- 9 Còpies de la Modificació Puntual de la 3a Revisió del PG d’Ordenació Urbana
Municipal de Tarragona per a la Requalificació i canvi d’us d’uns terrenys propietat
d’Incasol i de l’Ajuntament, per a la ubicació de dos nous Ceip’s i reubicació de
terrenys de l’Incasol destinats a habitatges de P.O. Maig 2008.
- Muntar plànol de Parc Riu Francolí amb parcel·lari actual, convertir-lo amb format
.pdf, i copiar-los en cd’s.
- Expropiació de part de la finca de RC 4735205 en execució del projecte de
pavimentació i serveis de la Via Augusta, tram passeig marítim- accés arrabassada
i perllongació c. Joan fuster, propietat de la comunitat de propietaris de la zona
residencial Mare Nostrum. Tarragona maig 2008.
- Projecte d’expropiació complementari de la finca situada a la via augusta 125B,
propietat del Sr. Àngel Gomes i Rosa Mª Cruz afectada pel projecte d’expropiació de
les obres d’urbanització de la Via Augusta. Tarragona Febrer 2008.
- Escanejat i copiat en CD del “Projecte de Reparcel·lació de la Modificació del Pla
Parcial PP-2”. Text Refós. Març 2005 + Proj. Reparcel·lacio El Corte Inglés.
- Còpia de CD de la MPPG sociosanitari RE23174. La Canonja exp 180/06. Aprov.
Provisional 22/05/08. zona 23 , 2/2.
- Cessions terrenys varis, zona gran indústria, Bonavista.
- 3 Còpies cd’s de la modificació puntual del Pla General, per la delimitació d’un
sector de sòl urbanitzable delimitat amb la finalitat d’obtenció de sòl qualificat
d’equipament, en la perllongació dels carrers Miralbó, Devesa, Poeta Bertran i av.
Collblanc de La Canonja.
- Còpies de CD per a Planejament.
- Còpies diversos plànols per a Cèdules Urbanístiques i Certificats de Règim urbanístic.
• Altres tràmits
Gestions, estudi, consultes i coordinació amb d’altres organismes públics i/o privats,
tant personalment com per via telefònica.
Visites tècniques diverses pel reconeixement i desenvolupament del planejament,
seguiment tasques urbanístiques, comprovacions tècniques, etc. dins el terme
municipal.
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Assistència habitual a reunions de treball, comissions informatives, Jurat provincial
d’expropiació forçosa de Catalunya, ponències, etc., dins i fora de les dependències
municipals i de l’horari habitual. Assessorament tècnic divers a petició dels òrgans
municipals, tant a nivell organitzatiu com a decisori.
Tasques habituals de confecció de projectes, lliurament de còpies en general,
enquadernació de documents i projectes per a diversos departaments municipals,
lliuraments de còpies de la Revisió del Pla General i parcel·laris de la Contribució
territorial urbana.
L’expedició de còpies en general ha estat significativa, havent-se expedit plànols
diversos, en gran format, en nombre de 2.513
La informació diària dins l’horari d’atenció al públic ha estat atesa principalment
per dues persones com a tasca prioritària, així com pel personal adscrit als treballs
normals, podent-se xifrar en un 35% de temps de la plantilla total. Així com l’atenció

Per altra banda, el treballs realitzats pels Serveis Tècnics de Topografia, durant l’any
2008, han estat els següents:
Expedients tramitats:

142

Enginyeria de Camins:

28

Llicències d’Obres:

17

Urbanisme ST-Gestió-Planejament:

10

Cap de Servei:

15

Serveis Tècnics:

10

POUM:

11

Béns i Domini Públic:

6

Ensenyament:

5

Disseny Urbà:

5

Obres municipals:

4

Arquitectura:

3

Altres:
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telefònica sobre l’estat de tramitació de les variades tasques i informes en tramitació.
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• S’ha realitzat un total de 16 aixecaments topogràfics de detall per a diversos
projectes, obres i expedients municipals, amb un total de 90.000 m2 de terreny
aixecats: Bonavista, avinguda Andorra i plaça Imperial Tàrraco, l’Albada, Pau del
Protectorat i Palau de Congressos i Mina de l’Arquebisbe, entre d’altres.
També s’ha realitzat els aixecaments de les obres d’urbanització ja finalitzades
(As-Builts) del PP2-PP9-PP13-PP34, entre d’altres per tal d’actualitzar la cartografia
topogràfica i cadastral.
A més, s’ha realitzat els treballs de camp de comprovació cartogràfica per a
l’elaboració del POUM amb un total de 62 revisions efectuades.
• 36 aixecaments i comprovació de guals per a projectes d’accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda.
• Les 27 actes de demarcació d’alineacions i rasants s’han realitzat a les zones:
centre, PP-2 i PP-9, Pont del Diable, Rodolat del Moro, Arrabassada, amb un total
de 217 punts replantejats. A més, també s’ha realitzat replantejaments de finques i
elements constructius per a diversos projectes i expedients.
• S’ha realitzat un total de 32 expedients d’elaboració cartogràfica, com consultes a
la base cartogràfica, subministraments de documentació per a ciutadans i empreses,
plànols per a tràmits administratius i reparcel·lacions, cartografia temàtica. A més s’ha
redactat un total de 15 informes tècnics per a diferents expedients municipals.
• S’ha implantat unes 58 bases topogràfiques de la Xarxa Topogràfica Municipal,
mesurades amb metodologia GPS amb Postprocés subcentrimètric i per taquimetria
amb poligonals de precisió.
• S’ha completat els treballs tècnics de delimitació del terme municipal de Tarragona.
Aquest treballs han permès tutoritzar un Treball Final de Carrera dels estudis
d’Enginyeria Tècnica en Topografia, consistent en la Delimitació del Terme municipal
de Tarragona obtenint la qualificació d’Excel·lent amb Matrícula d’Honor
• En el grup de treball del SIG corporatiu, s’ha participat en la direcció del SIG i
s’ha finalitzat els treballs del lot corresponent a cartografia base, amb el disseny
i implementació del programari GEOPLUS CARTO per a la gestió de les bases
topogràfiques de la Xarxa Topogràfica Municipal, i s’ha adquirit i realitzat la formació
dels programes de topografia i traçat Autodesk Civil 3D i MDT.
• S’han acollit 4 becaris durant l’any 2008: 2 dels estudis del CFGS per a realitzar pràctiques,
un becari de la llicenciatura de Geografia i un becari d’enginyeria tècnica en Topografia.
• Formem part de la Comissió Tècnica en Geoinformació en la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya per a l’elaboració del plec de prescripcions
tècniques per a l’elaboració de cartografia topogràfica 3D a escales 1:500 i 1:1.000.
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La Secció d’Urbanisme-Planejament ha realitzat, durant l’any 2008, els següents
treballs:
Els treballs relatius a la tramitació dels diferents instruments de planificació territorial i
de planejament, són els següents:
Plans territorials
Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.
Es compareix i es formulen al·legacions.
Pla de Transports de Viatgers de Catalunya.
Es compareix i es formulen al·legacions.
Plans directors
Pla Director Urbanístic de l’àmbit del Camp de Tarragona.

Plans directors urbanístics per a la delimitació i ordenació de les Àrees residencials
estratègiques per al quadrienni 2008-2011:
Es compareix i es formulen suggeriments i al·legacions al tràmit de consulta del
document d’Objectius i propòsits generals.
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona (POUM)
-Secretaria delegada (acta de la sessió) de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Territori, celebrada en data 17 de novembre de 2008.
-Sistematització dels informes dels organismes sectorials rebuts en la primera
aprovació inicial de data 15-5-2007, i elaboració d’un extracte comprensiu de les
observacions recollides en aquests informes. Sol·licituds d’informes interns i compliment
dels requeriments documentals i d’informació dels serveis tècnics del POUM.
-Segona aprovació inicial del Pla d’ordenació urbanística municipal modificat,
suspensió de llicències, informació pública conjuntament amb l’informe de sostenibilitat
ambiental, sol·licitud informes organismes amb competències sectorials.
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Modificacions puntuals del planejament general
Modificació puntual del pla general “Cim El Camp” Sector est, presentada pel Sr.
Manel Nadal i Farreras, president de Centrals i Infrastructures per a la Mobilitat i les
Activitats Logístiques, SA (CIMALSA).
-Acceptar la proposta i sol·licitud del document de referència.
Modificació puntual de pla general per a la delimitació d’un sector de sòl urbanitzable
delimitat, amb la finalitat que sigui incorporat dins l’ARE de La Canonja, del Pla director
urbanístic del Camp de Tarragona, presentat per l’Ajuntament de La Canonja (EMD).
-Aprovació inicial i realització tràmit d’informació pública i sol·licituds informes.
Modificació Puntual del Pla general a l’àmbit de la UA 2 La Canonja, presentat per
l’Ajuntament de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de La Canonja.
-Aprovació provisional.
Modificació puntual del Pla general per la delimitació d’un sector de sòl urbanitzable
delimitat amb la finalitat d’obtenir sòl qualificat d’equipament, en la perllonganció dels
carrers Miralbó, Devesa, Poeta Bertran i Avinguda Collblanc de La Canonja, presentat
per l’Ajuntament de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de La Canonja.
-Aprovació provisional.
-Assumir text refós.
Modificació puntual de la 3a Revisió del Pla general d’ordenació urbana per la
requalificació i el canvi d’ús d’uns terrenys propietat de l’Incasòl i de l’Ajuntament de
Tarragona, que afecta el nucli de Campclar, la Floresta, Pla Parcial 3 i Pla Parcial 20,
redactat pels Serveis Tècnics municipals.
-Assumir text refós.
Modificació de Pla general relativa a la clau 17b6 d’aplicació a la UA 27, promoguda
per les societats Tashmina 99, SL; Oficost Urbà, SL; Inmocaro, SL i Internet Age, SL.
-Assumir text refós.
Modificació puntual del Pla General per a la continuació de l’Avinguda de les Garrigues
de la Canonja, presentat per l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Canonja.
-Acceptar desistiment.
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Modificació puntual del Pla general presentada per la Sra. M. Cinta Pascual
Montañés, en representació de l’entitat Residència Tercera Edat l’Onada, SL.
-Audiència prèvia a la resolució i arxiu de l’expedient.
Plans parcials
4a modificació del Pla parcial urbanístic núm. 2 del Pla general d’ordenació urbana
de Tarragona.
-Aprovació inicial i realització tràmit d’informació pública i sol·licituds informes.
-Aprovació provisional.
Projecte de modificació puntual del Pla parcial 8, Les Gavarres, presentat pel Sr.
Joaquin Oliva Vivar, en representació de la Junta de Compensació d’aquest àmbit.
-Aprovació inicial i realització tràmit d’informació pública i sol·licituds informes.
Projecte de modificació puntual del Pla parcial 21 Rodolat del Moro, presentat pel
gerent del Servei Municipal i de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA.

Plans de millora urbana
Pla de millora urbana per a la modificació dels paràmetres urbanístics del solar
situat a les Escales del Miracle, núm. 2, presentat pel Sr. Ivan Martín Carreño, en
representació de Tarraco Sólida, SL.
-Denegació de l’aprovació inicial.
Pla de millora urbana de la finca situada al carrer Méndez Núñez, núm. 12, presentat
pel Sr. Leonci Monlleó Franquet, en representació de la societat Germon, SL.
-Desestimació recurs reposició contra acord denegació aprovació inicial.
Pla de millora urbana de l’edifici de l’Avinguda Catalunya, 18, presentat pel Sr.
Marcel Roselló Martí, en representació de Añana, SL.
-Suspensió aprovació inicial.
-Mantenir la suspensió de l’aprovació inicial.
Pla de millora urbana per possibilitar la construcció d’un pavelló esportiu cobert,
annex al Col·legi Sagrat Cor de Tarragona, presentat per la Sra. Pilar Bas Cabré, en
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representació de la Fundació cultural privada Sagrat Cor de Jesús.
-Aprovació inicial i realització tràmit d’informació pública i sol·licituds informes.
-Aprovació provisional.
Pla de millora urbana per la modificació puntual dels usos del sòl qualificats de zona
ciutat jardí apartamental i comercial del sector de La Mora a Tarragona, promogut
pel Sr. Guillermo Serrano Fueris, en representació de la societat Promociones
Inmobiliarias Aragonesas, SA.
-Aprovació inicial i realització tràmit d’informació pública i sol·licituds informes.
-Aprovació provisional.
-Interposició recurs d’alçada davant el conseller PTOP contra punt primer de
l’acord de la CTUT d’aprovació definitiva.
Plans especials urbanístics
Modificació del Pla especial de regulació d’aprofitaments de la UA 27, Via Augusta,
promogut per Tashmina 99, SL; Oficost Urbà, SL; Inmocaro, SL; i Internet Age, SL.
-Assumir text refós.
-Comparèixer i formular al·legacions respecte el recurs d’alçada interposat per
Promocions Savinosa, SA, contra l’acord d’aprovació definitiva.
Pla especial de canvi d’us parcial d’equipament educatiu existent a equipament
comunitari sanitari-assistencial d’àmbit municipal de Sant Pere i Sant Pau.
-Assumir text refós.
Modificació del Pla especial de la zona universitària de Sant Pere Sescelades,
promoguda per la Universitat Rovira i Virgili.
-Assumir text refós.
Pla especial del Passatge Forns, redactat pels Serveis Tècnics d’Urbanisme.
-Desestimar recurs reposició contra acord de sobreseure l’expedient.
Pla especial urbanístic per la modificació de l’ús i de les condicions de l’ordenació i edificació
de part de l’equipament educatiu existent al sector de la Granja a ús sanitari-assistencial
-S’acorda no interposar recurs alçada contra l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona d’aprovació definitiva
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Projectes d’urbanització
Projecte de modificació del Lot 1 i el projecte addicional Lot 2 del projecte
d’urbanització del PP2, tramès pel Departament de Contractació.
-Aprovació inicial i realització tràmit d’informació pública i audiència a les
companyies subministradores de serveis.
-Aprovació definitiva.
Projecte que modifica el projecte addicional Lot 2 del projecte d’urbanització del
Pla parcial 2 (PP2), tramès per la Secció de Contractació d’Obres i Serveis d’aquest
Ajuntament.
-Aprovació inicial i realització tràmit d’informació pública i audiència a les
companyies subministradores de serveis.
-Aprovació definitiva.
Projecte de pavimentació i serveis de la V fase del PERI Jaume I-Tabacalera (carrer C
entre el passeig de la Independència i Ronda Interior), promogut per Altadis, SA.
companyies subministradores de serveis.
-Aprovació definitiva (executivitat pendet de formalització conveni)
Text refós del Projecte d’urbanització de la prolongació del c. Ernest Lluch fins la
intersecció amb el c. Rafael Casanova, de la UA 1601, presentat pel Sr. Marc Borràs
Parrí, en representació de la societat Tarracomar Inversiones, SL.
-Aprovació inicial i realització tràmit d’informació pública i audiència a les
companyies subministradores de serveis.
-Aprovació definitiva.
Projecte d’urbanització dels espais lliures de la Unitat d’Actuació 1 del Pla parcial 2,
antiga zona oest, promogut per la Junta de Compensació de l’àmbit.
-Aprovació inicial i realització tràmit d’informació pública i audiència a les
companyies subministradores de serveis.
Segon modificat i complementari del Projecte d’urbanització del Pla parcial 8, Les
Gavarres, presentat pel Sr. Joaquin Oliva Vivar, en representació de la Junta de
Compensació d’aquest àmbit.
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-Aprovació inicial i realització tràmit d’informació pública i audiència a les
companyies subministradores de serveis.
Diversos
No comparèixer en el tràmit de consulta del catàleg del paisatge del Camp de
Tarragona, aprovat inicialment, a la vista dels informes dels serveis municipals.
Compareixença en el tràmit d’audiència conferit en relació al Pla especial per a la
instal·lació de la xarxa de conducció i subministrament de gas natural, de Tarragona,
promogut per Gas Natural Distribución SDG, SA, i tramitat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme presentant escrit d’al·legacions en els termes dels informes tècnics.
Comparèixer davant la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona ampliant les
al·legacions formulades en el seu dia respecte el Pla especial urbanístic del vial de
connexió entre Sant Ramon i l’estació del TAV del Camp de Tarragona i serveis.
Devolució dels avals dipositats per garantir l’execució de les obres d’urbanització del
Pla parcial 8, Les Gavarres, per Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per Vives
Comercial, SA, i Polígon Industrial de les Gavarres, SA, en haver estat rebuts tots els
serveis corresponents a les obres d’urbanització del Pla parcial de referència.
Els treballs realitzats amb caràcter general són els següents:
• Instàncies presentades: 590.
• S’han incoat 191 expedients relatius a instruments de planejament, projectes
d’urbanització i peticions d’informació referent a l’estat d’execució del planejament,
així com a la seva tramitació, sol·licitud de documentació i informació urbanística
general.
• S’han cursat 49 compareixences.
• Anuncis d’informació pública del planejament a tràmit i a les persones que han
resultats desconegudes en la pràctica de la notificació individual 20.
• S’ha preparat i sistematitzat la documentació digital dels diferents plans urbanístics
que es troben en tràmit, als efectes de la seva incorporació en la web de l’Ajuntament
amb l’objecte de garantir-ne l’accés telemàtic. Aquesta informació del web municipal
ha rebut durant l’any 2008, un total de 19.922 visites d’acord amb el següent detall:
1. 3.523 visites al planejament vigent.
2. 6.907 visites al POUM 2007.
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3. 8.525 visites al POUM 2008
4. 967 visites al planejament a tràmit.
• Llicències de parcel·lació, denegacions de llicències de parcel·lació i certificats
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació: 2.
• S’han expedit 139 Decrets.
• S’han expedit 64 cèdules urbanístiques, certificats de classificació i qualificació i
certificats d’aprofitament urbanístic.
• S’han emès 269 informes a petició dels diferents departaments i òrgans municipals i
previ a l’adopció dels corresponents acords i resolucions.
• S’han preparat 9 proves documentals per a l’Assessoria Jurídica Municipal.
• S’han atès verbalment diferents consultes i peticions dels departaments municipals,
de les quals 81 han comportat la localització i el préstec de la documentació existent
en els arxius del departament.
• S’han atès 42 peticions de documentació diversa formulades per l’oficina de Pla de
ordenació urbanística municipal.
• Secretaria delegada de la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte
• S’han sistematitzat les dades relatives al planejament tramitat en el municipi fins a
l’any 2008 i s’ha elaborat una base de dades per a què es prengués de base per a la
confecció del GYS i facilitar la consulta del planejament tramitat.
La finalitat última de la tasca realitzada és que aquesta base i les seves actualitzacions
pugui ser consultada per tots els departaments d’aquest Ajuntament, mitjançant l’eina
informàtica que es consideri adient.
La Secció d’Urbanisme-Gestió ha realitzat, durant l’any 2008, els següents treballs:
Reparcel·lacions
• Projecte de reparcel·lació del PP2, Sector Nord, Zona Oest
Aprovació inicial i definitiva de la modificació del projecte de reparcel.lació, la qual té
per objecte la reassignació del nombre d’habitatges de promoció pública a les illes 2,
11, 15 i 16.
Substituir de l’acord d’aprovació inicial de la modificació del projecte de reparcel.
lació, l’informe emès per l’Arquitecte municipal d’Urbanisme.

MEMÒRIA 2008 AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL

309

CA P Í T O L I V

d’ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic.

CA P Í T O L I V ÀREA DE TERRITORI
URBANISME PLANEJAMENT I
URBANISME GESTIÓ
Executar les sentències dictades pel Jutjat contenciós-administratiu núm. 1 de
Tarragona, i per la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del TSJC i
procedir a l’aixecament de les actes de pagament a favor dels titulars de les finques
aportades 24a i 24b.
Formalització de l’acta de pagament.
Aprovar la despesa en concepte d’interessos legals generats en l’execució de la
sentència dictada pel Jutjat contenciós-administratiu núm. 1 de Tarragona, en què es
va fixar la indemnització pels elements afectats a les finques aportades 24a i 24b.
Pagament a diversos propietaris de la indemnització consignada a la Caixa municipal
de dipòsits per les corresponents finques aportades.
Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris, requeriments,
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.
• Projecte de regularització de finques resultants de la MPPG per a resituar terrenys de
sòl urbà a la 1a i 2a etapes de la Zona Oest i de sòl urbanitzable delimitat del Sector
2 del PP2, zona Oest
Formalització de l’acta administrativa.
• Projecte de reparcel·lació del PP13
Formalització de l’acta administrativa de cessió de la finca propietat de Fertilizantes
Tarragona SL, afectada com a vialitat pública.
• Projecte de reparcel·lació del PP9, Autovia de Reus Tarragona, N-420
Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris, requeriments,
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.
• Projecte de reparcel·lació del PERI 2, Jaume I-Tabacalera
Executar la sentència dictada pel TSJC, i reconèixer i aprovar les despeses efectuades
per Promociones JMF, S.A., per les obres executades en benefici de l’àmbit.
Desestimar la petició presentada per la Fundació Rafael de Panasachs, com a
propietària de la parcel·la núm. 27 afectada pel projecte de reparcel·lació.
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Modificar l’acord de la Junta de Govern Local, de 05/05/08, pel que fa a les
despeses efectuades per Promociones JMF, S.A., determinar el seu pagament als
interessats i modificar la quantitat a incorporar en el compte de liquidació provisional.
Estudi i informe sobre el nou projecte de reparcel·lació presentat a tràmit.
• Projecte de reparcel·lació del PP3
Tramitació de dos expedients per incorporar diverses despeses en el compte de
liquidació provisional.
• UA 1901, Parcel·les Iborra
Estudi i tramitació d’expedient per aprovar la constitució de l’Associació
Administrativa de Cooperació.
• UA 27, Via Augusta
Aprovar la despesa a que ascendeix la minuta d’honoraris per la redacció de la

• UA 1 de la Modificació puntual del Pla General en l’àmbit del PP2
Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació amb la incorporació d’ofici de
diverses prescripcions, i sotmetre’l a informació pública.
Donar-se per assabentats de l’acord de l’Assemblea general extraordinària de la Junta
de compensació, de canvi de domicili social, i modificar l’article 3 dels Estatuts i Bases
d’Actuació de la Junta.
• Projecte de reparcel·lació del PP40
Donar la conformitat a la proposta de reparcel·lació voluntària del PP40, presentada a
tràmit per SOUCA SA, i sotmetre-la a informació pública.
Diverses tramitacions individualitzades com requeriments, citacions, trasllat d’informes
i altra documentació, etc.
• Projecte de reparcel·lació del PP17, sector sud de Bonavista
Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris, requeriments,
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.
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Adaptació del projecte de reparcel·lació a les exigències de la normativa vigent.
Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació i sotmetre’l a informació pública.
• Unitat d’Actuació 1601, “Rafael Casanova”
Donar la conformitat a la proposta de reparcel·lació voluntària de la Unitat d’Actuació
1601, “Rafael Casanova”, presentat a tràmit per TARRACOMAR INVERSIONES SL, i
sotmetre-la a informació pública.
Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris, requeriments,
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.
• Unitat d’Actuació 31, zona oest
Incorporar al compte de liquidació provisional les despeses d’instal·lació d’una estació
transformadora de la xarxa elèctrica de l’àmbit.
Projectes de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica
• PP8, Les Gavarres
Nomenament dels nous membres de la Junta de Delegats, i donar-se per assabentats.
• PERI 7, Mas Morató, Urbanització Balcó de Tarragona
Diverses actuacions amb la Junta de Compensació.
• PP21, Urbanització Rodolat del Moro
Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris i amb la Junta de
Compensació com requeriments, citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.
Resolució de recurs d’alçada.
Anular l’acord del Consell Rector de la Junta de Compensació, de data 14/10/08,
d’adjudicació de les obres del dipòsit regulador, i el contracte d’adjudicació
formalitzat el dia 4/09/06, pel que fa a les obres del dipòsit regulador d’aigua i del
col·lector general.
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Estudi i tramitació de diversos expedients i reclamacions relacionats amb la Junta de
Compensació.
Aprovació inicial del canvi de sistema d’actuació, de compensació al de reparcel·lació
en la modalitat de cooperació.
Donar-se per assabentats de l’acord de l’Assemblea General de la Junta de
Compensació, celebrada el dia 9 de novembre de 2008 pel que fa a la renovació de
càrrecs del Consell Rector.
Rectificar la descripció de les finques adjudicades 67 i 69.
Formalització de l’acta administrativa de rectificació de la reparcel·lació.
Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del canvi del sistema

• Boscos de Tarragona
Informe a petició de diversos propietaris, sobre la situació de la Junta de Compensació.
Assistir a la Junta de Compensació en les consultes formulades relatives a la liquidació
de la Junta.
• Pla parcial 7, sector els Mongons
Aprovar la dissolució de la Junta de Compensació i iniciar els tràmits d’inscripció al
Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya.
• Pla parcial 34, sector d’accés a la Canonja
Desestimar la petició de RURBAN SA, sol·licitant el pagament de les despeses
d’urbanització de la finca amb aprofitament urbanístic objecte de cessió obligatòria i
gratuïta.
• Polígon II de la Móra
Aprovar la dissolució de la Junta de compensació en haver-se executat i rebut les
obres d’urbanització per part de l’Ajuntament.
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Cessions de terrenys
Acceptar l’oferiment de cessió de l’Incasòl, de dues finques als carrers Riu Brugent i Riu
Siurana de Campclar.
Formalització de l’acta de cessió.
Requerir a la Sra. Maria Teresa Llop Ferré per tal que cedeixi les dues porcions de
terrenys destinades a vials que es corresponen a part dels carrers Vint i Vint-i-u de
Bonavista.
Acceptar l’oferiment de cessió per part de la Sra. Maria Teresa Llop Ferré.
Formalització de l’acta de cessió.
Requerir a Repsol YPF, S.A., per tal que cedeixi la vialitat derivada del Projecte de
reparcel·lació de la UA 41, Gran Indústria.
Iniciar expedient per a l’ocupació de la porció de terreny a cedir.
Estudi i tramitació de l’expedient per la cessió d’una estació transformadora a la UA 45.
Tramitació de l’expedient de cessió de les instal·lacions de baixa tensió a l’àmbit de la
UA 22, La Savinosa.
Resolució d’al·legacions presentades en l’expedient incoat per l’obtenció de les finques
de cessió obligatòria i gratuïta a l’àmbit del Polígon IV de la Mora.
Suspendre l’execució de l’acord de la Junta de Govern Local de 21 de juliol de 2008,
sobre les finques de cessió del polígon IV de la Mora, fins que recaigui resolució en el
recurs d’apel·lació 155/2007.
Acceptar l’oferiment de cessió de la societat Anònima DAMM, d’una porció de terreny
de la finca situada a la cruïlla de l’antiga carretera de València i autovia de Salou.
Formalització d’escriptura notarial de cessió.
Acceptar l’oferiment de cessió de Zamir Siglo XXI, SL, d’una porció de terreny situada
al carrer Estanislau Figueras 22.
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Iniciar expedient per procedir a l’ocupació de part de la finca del número 18 de
Bonavista, propietat de Covamar-Sol, SL que està fora de l’alienació del vial.
Diverses tramitacions individualitzades amb diferents interessats, requeriments,
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.
Expropiacions
• Expropiació forçosa dels terrenys necessaris per l’execució del Projecte
d’urbanització del Passeig Marítim de la Platja Llarga de Tarragona.
Resolució dels recursos de reposició interposats per Caridad de Barraquer SA i
Agrocamping SL, contra els acords del consell Plenari de 04/05/07 i 08/10/07.
Remissió de diversa documentació al Jurat d’Expropiació de Catalunya en relació a
l’expedient.
• Expropiació de la finca situada al carrer Vint-i-sis de Bonavista, afectada per
sistemes d’espais lliures i viari, propietat d’AÑANA, SL d’OLLAVARRE, SL, i dels Srs.
Acceptar el preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, inclòs el premi
d’afecció, pel que fa a la valoració dels béns i drets afectats per l’expropiació.
Formalització de l’acta de pagament de l’import corresponent al full d’apreuament.
• Expropiació de part de la finca situada a la Via Augusta 125 propietat de la Sra.
Mercè Cerveró Balsells.
Estimar parcialment la petició formulada per la interessada en el sentit de que
se li abonin els interessos legals per la demora produïda en el pagament de la
indemnització per a l’expropiació de part de la seva finca.
• Expropiació dels drets d’arrendament del Sr. Jaume Castelló Sugrañes en relació a
la finca del Passeig de la Independència núm. 6 actualment propietat de l’Ajuntament
de Tarragona
Aprovar l’import a abonar a l’interessat en concepte de drets d’indemnització.
Formalització de l’acta de pagament.
Aprovar la despesa de l’import de l’IVA derivat de la indemnització per l’extinció per
expropiació forçosa dels drets d’arrendament, i el seu pagament.
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• Expropiació de part de la finca situada a la Via Augusta núm. 125-B, destinada
a vialitat, afectada per les obres d’urbanització propietat dels Srs. Ángel Gómez
Jiménez i Rosa Maria Cruz Balsa
Aprovar el Projecte d’expropiació complementari i incoar el corresponent expedient
d’expropiació de part de la finca, respecte de la qual es declara la utilitat pública i la
necessitat d’ocupació.
Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats pel Projecte d’expropiació
complementari i entrar en la fase de determinació del mutu acord.
Iniciar expedient individualitzat per a la fixació del just preu mitjançant peça separada
i requerir als interessats per tal que presentin full d’apreuament.
• Projecte d’expropiació per a la imposició de servituds de pas a diverses finques per
dotar d’escomeses de llum, aigua i gas a la finca 6141513, dins l’àmbit de la Unitat
d’Actuació núm. 22, platja de la Savinosa.
Aprovar el Projecte d’expropiació redactat per l’arquitecte municipal, i incoar
el corresponent expedient d’expropiació forçosa, declarant la utilitat pública i la
necessitat de l’ocupació.
• Expropiació forçosa de dos finques situades al sector de Sant Pere Sescelades,
propietat per meitats i en proindivís de Delta Sol SL, i Mercedes Aluja Hernández.
Execució de la sentència dictada per la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del TSJC per la qual s’estima en part el recurs contenciós administratiu
interposat pels interessats contra la resolució del Consell Plenari, de 14/05/01.
Formalització de l’acta de pagament.
Reconèixer l’import a abonar als interessats en concepte d’interessos legals generats
per la demora en l’execució de la sentència del TSJC.
• Expropiació per a la imposició de servitud de pas canonada desguàs c. Frederic
Mompou, 8, Robert Gherard, 5 que transcorre soterrada, entre altres, pel pati
comunitari de dit edifici.
Pagament a la Comunitat de Propietaris de la indemnització corresponent per
l’expropiació, que figurava a la caixa municipal de dipòsits.
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• Expropiació forçosa dels drets de propietat de la Sra. Rosa Espinós Morell pel que fa
a la finca situada al CM I, Campclar, núm. 8 de Tarragona.
Remetre còpia diligenciada al Jurat d’Expropiació de Catalunya de l’expedient
complet tramitat, als efectes que procedeixi a fixar el preu just dels béns i drets
afectats.
• Diverses expropiacions en tràmit
Sol·licitud d’informes als Serveis Tècnics d’Urbanisme i recerca de documentació,
estudi i investigació de les finques.
Recepció de serveis
Intervenció en diversos tràmits dels expedients de recepció d’obres següents:
• Xarxa d’enllumenat públic del subpolígon PP9.
• Obres d’arranjament de l’aparcament i zona verda de la platja de la Mora.
• Xarxa d’aigua de la UA 901-b, avinguda Catalunya.
• Obres de pavimentació, clavegueram i enllumenat públic del PP21, Rodolat del Moro.
• Obres d’urbanització del Polígon II de la Mora.
Recepció de les obres d’urbanització executades per l’Incasòl a l’àmbit del Polígon
Industrial Riu Clar, corresponents al Projecte de desviament de canonades d’aigua
industrial i adequació de vorera amb serveis al carrer Plom.
Formalització de l’acta administrativa.
Recepció de les obres d’urbanització corresponents al servei de zona verda i xarxa de
rec, així com a la xarxa d’enllumenat públic, incloses al projecte d’urbanització del Pla
parcial 21, Rodolat del Moro.
Formalització de les actes administratives.
Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge
Formalització d’escriptura notarial d’alienació de la finca de PMS al PP14.
Iniciar expedient per tramitar la cessió dels solars del Patrimoni Municipal de Sòl i d’Habitatge
provinents del PP21 al Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A.
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Registre municipal de solars sense edificar
Estudi i adaptació de la normativa del Registre municipal de solars a la legislació
vigent.
Declarar complerta l’obligació d’edificar en relació a la finca situada a l’av.
d’Estanislau Figueras 53 (abans 57), propietat de LARREA-CLAUSELL, SL, donar-la de
baixa de l’actual Registre municipal de solars sense edificar.
Declarar complerta l’obligació d’edificar en relació a la finca situada a la Plaça Ripoll
núm. 3, d’aquesta ciutat, i donar-la de baixa de l’actual Registre Municipal de Solars
sense edificar.
Altres
Donar la conformitat a Ematsa per tal que iniciï les obres per interconnectar la xarxa
d’abastament d’aigua del Polígon Industrial Riu Clar amb el Polígon de les Gavarres i
sol·licitar a l’Incasòl que autoritzi l’ocupació dels terrenys afectats de la seva propietat.
Aprovar el Conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament i CIMALSA, per al
desenvolupament de la segona fase de la CIM el Camp (sector est) i de ratificar
l’actuació de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament en la signatura de l’esmentat Conveni.
Executar la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Tarragona, i admetre a tràmit la petició de FOR-COT IMMOBILIARIA SL, i iniciar
expedient administratiu de revisió d’ofici de l’acord del Consell Plenari de data 19 de
febrer de 1999.
Sol·licitar a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya del Ministeri de
Foment que iniciï els tràmits per incoar l’expedient de mutació demanial, pel fet que
les finques de la seva propietat passin del domini públic municipal al domini públic
estatal i sol·licitar que aboni la indemnització que correspon a aquest Ajuntament pels
elements que s’afectin.
Emissió d’informes jurídics respecte a la fiscalització d’expedients d’Urbanisme-Gestió,
respecte a la reserva d’habitatge de protecció pública i del reallotjament.
Col·laboració en la part corresponent al departament d’Urbanisme Gestió en els
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treballs de redacció dels comptes de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació
del PERI 2 Jaume I-Tabacalera i s’ha acabat el Polígon II de la Mora.
Informes emesos pel departament: 226.
Tramitació en els Registres de la Propietat núm. 1 i el 3 de diverses actes
administratives de cessió, d’expropiació i d’esmena, així com la seva liquidació a
la Generalitat, i diverses gestions davant aquestos Registres d’investigació registral
de finques, sol·licituds de notes simples informatives i certificacions de titularitat i
càrregues i presentació de documents per a la seva inscripció.
Instàncies presentades a tràmit en el departament: 133.
Certificats expedits: 11
Decrets expedits: 104 dels quals 10 corresponen a l’aprovació de factures tramitades.
Compareixences redactades en el departament: 21

S’han realitzat 152 peticions d’informe de les quals 94 han estat contestades i la resta
queden pendents.
Preparació de diverses còpies d’expedients complets i certificats remesos al Jurat
d’Expropiació de Catalunya i a l’Assessoria jurídica municipal.
Tramitació de 68 peticions de diversos departaments de l’Ajuntament i d’altres interessats,
com informes, investigacions i estudis, còpies de documentació i realització de llistats.
Recerca i preparació de la documentació per escannejar i incorporar al GIS.
Introducció al gestor d’expedients de tota la documentació generada.
Tràmits per la introducció al web d’Urbanisme-Gestió dels instruments de Gestió
urbanística: 4 en tramitació, i 2 aprovats definitivament.
Consultes als enllaços al web d’Urbanisme-Gestió:
- Informació pública d’instruments de Gestió urbanística: pàgines vistes: 713
- Instruments de Gestió urbanística en tramitació: pàgines vistes: 524
- Instruments de Gestió urbanística aprovats definitivament: pàgines vistes: 50
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Redacció de 21 anuncis i publicació al BOPT.

