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COOPERACIÓ

Des de Cooperació els treballs realitzats durant l’any 2008 han estat els següents:
• Activitats realitzades
Vacances en pau
Dia del refugiat
Dia mundial de la pau
Dia del cooperant
Festa del comerç just
Exposició Mussol
Tardor intercultural
Dia Mundial eradicació pobresa: Exposició “8 objectius del Mil·leni”
Elaboració Guia de la cooperació al desenvolupament de la ciutat de Tarragona
Elaboració del web de la Conselleria de Cooperació
Convocatòria de subvencions de projectes de cooperació al desenvolupament
Convocatòria de subvencions de sensibilització i educació pel desenvolupament
S’han realitzat 7 Reunions del Consell Municipal de Cooperació i solidaritat de
Tarragona
S’han atorgat les següents ajudes i subvencions amb caràcter urgent:
Ajuda humanitària a Cuba i Haití 9.000 €
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Ajuda humanitària RD Congo 5129.96 €
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Des d’Esports s’han realitzat, durant l’any 2008, els següents treballs:
Conselleria d’Esports:
• Col·laboració amb entitats i associacions en l’organització de competicions a
Catalunya, campionats d’Espanya, internacionals i trobades esportives
• Organització del partit Tarragona i Nàstic per la solidaritat
• Organització de diferents recepcions a clubs, esportistes i presidents federatius
• Organització de la III Copa Ciutat de Tarragona
• Atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva: entitats
i associacions esportives, centres escolars i AMPA, esportistes i esportistes
discapacitats.
• Gala de l’esport tarragoní
• Organització del Campionat d’Espanya Trial Indoor Ciutat de Tarragona
• Campanya “Esports a la carta” per a les escoles: rem, vela, tennis, futbol,
natació, tennis taula i voleibol.
• Inversions i manteniments d’instal·lacions esportives municipals
Convenis amb les entitats esportives següents:
Club Gimnàstic de Tarragona; Club Bàsquet Tarragona; Addenda al conveni de
col·laboració amb el CBT; Associació Esportiva de Torreforta; Club Futbol Base Sant
Pere i Sant Pau; Club Ciclista Campclar; Club Deportiu Cultural de Torreforta; Club
Futbol Bonavista; Atlètic Club Campclar; Club Futbol La Floresta; Club Futbol La
Granja-Cusa; Club de Tenis Tarragona; Fundació sociosanitària i social Santa Tecla;
Convenis plurianuals amb el Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau i amb el Club Ciclista
Campclar.
Subvencions concedides a les entitats esportives següents:
Club de futbol Icomar; Tarragona Futbol Club; Club de Tenis Tarragona, en concepte
de col·laboració en l’organització de l’Open Costa Daurada - Handbol Club.
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Patronat Municipal d’Esports
Des del Patronat Municipal d’Esports s’han organitzat durant l’any:
• Cursets de natació, aiguagim, aquaeròbic, aquafitness, aquatono
• Caminades populars
• Activitats de formació
• Bicicletada popular
• Jocs juvenils de ciutats germanes – Tortosa
• La pujada al Loreto
• Estades esportives d’estiu
• Estiu platja a l’Arrabassada
• Peonada popular de Tarragona
• Escoles municipals d’iniciació esportiva
• Torneig municipal de futbol sala
• 17a Mitja Marató “Ciutat de Tarragona”
• 7è Certamen de fotografia “Mitja Marató Ciutat de Tarragona”
• Dia del voluntari
• Exposició del 6è Certamen de fotografia
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• Col·laboració al Parc infantil de Nadal
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Els treballs realitzats per l’Institut Municipal de Serveis Socials durant l’any 2008 han
estat els següents:
Activitats i funcionament dels serveis
Serveis generals
Administració
S’han realitzat 6 Consells Rectors.
S’han tramitat un total de 194 expedients. S’han registrat 1.931 documents d’entrada
i 4.476 documents de sortida.
S’han tramitat les següents sol·licituds de subvenció:
- Generalitat de Catalunya: Departament de Sanitat i Seguretat Social: Salut Escolar;
Ministeri de Treball i Immigració: Direcció General d’integració dels immigrants;
Consell Comarcal del Tarragonès: Planificació Familiar
S’han tramitat els següents convenis:
- Generalitat de Catalunya: Servei Català de la Salut. (Drogodependències,
Planificació Familiar, Ambulatori de Sant Salvador); Departament d’Acció Social i
Ciutadania (Famílies desfavorides)
S’han gestionat els següents contractes tramitats per l’Ajuntament: Departament
d’Acció Social i Ciutadania. Conveni Programa.
S’han tramitat els següent convenis de col·laboració: Adigsa; Centre de Normalització
Lingüística (immigrants); Consell Comarcal del Tarragonès (immigrants); Creu Roja
(menjar a domicili – immigrants); Càritas Diocesana (Casa Transeünts); Conveni
URV estudi condicions de vida; Casal l’Amic de Campclar (Casal Tarraco Estiu); CEIP
Bonavista (casal Tarraco Estiu); CEIP Joan XXIII (casal Tarraco Estiu); CEIP La Floresta
(Casal d’Estiu): CEIP Riuclar (Casal d’Estiu); CEIP Els Angels (Casal d’Estiu); CEIP
Saavedra (Casal d’estiu); Associació de veïns S. Salvador i S. Ramon; IMSERSO i
Federació Municipis (Teleassistència).
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S’han tramitat 10 convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques amb: URV
– Escola Universitària d’Infermeria; URV – Facultat de Ciències Jurídiques – Diplomatura
en Treball Social; URV – Ciències de l’educació i psicologia; UOC – Psicologia; SMO –
Treballadores familiars; Novatècnica – Centre de formació ocupacional.
S’han realitzat 526 resolucions.
Pressupostos i Comptabilitat
El Departament de Comptabilitat ha realitzat el següent:
El pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Socials per al 2008 aprovat en la
sessió plenària del dia 19-11-2007, presentava un estat d’ingressos quantificat en
6.322.559,00 € i un estat de despeses de 6.322.559,00 €.
Durant l’exercici 2008 s’han realitzat 5.036 apunts comptables.
Personal
Expedients tramitats pel Departament de PERSONAL durant l’any 2008:

86

Aprovació de la plantilla de l’IMSST, del seu organigrama i de la relació de llocs de
treball reservats a personal laboral fix, de durada determinada i eventual.
El Consell Plenari, en sessió celebrada el 19 de novembre de 2007, va aprovar la
plantilla de personal d’aquest Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona per a
l’any 2007, el seu organigrama i la relació de llocs de treball reservats a personal fix,

Personal fix
Nombre de llocs fixos

85

Nombre de vacants

19

Personal d’ocupació eventual
Nombre de llocs:

1

Personal laboral de durada determinada
Nombre de llocs de durada determinada

17

Nombre vacants

16
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El Consell Plenari, en sessió celebrada el 25 de febrer de 2008, va acordar la
modificació de la relació de llocs de treball de personal fix d’aquest Institut Municipal
de Serveis Socials de Tarragona per a l’any 2008, modificant i creant els llocs que es
relacionen a continuació:
Modificació llocs de treball:
NOMBRE
LLOCS
		
Assistent social

NIVELL
SEGONS
CONVENI

COMPLEMENT
DESTINACIÓ

COMPLEMENT
ESPECÍFIC

NOMBRE
VACANTS

3

19

533,03 €

0

8

Crear els següents lloc de treball:
Creació llocs de treball:
Nombre
llocs

Nivell
segons

Complem.
destinació

Complem.
específic

Nombre
vacants

“prodep”

1

3

19

533,03 €

1

Referent intern “prodep”

1

3

19

533,03 €

1

Referent tècnic territorial

El Consell Plenari, en sessió celebrada el 28 d’abril de 2008, va acordar la modificació
de la plantilla de personal fix d’aquest Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
per a l’any 2008, creant i modificant els llocs que es relacionen a continuació:
Creació llocs de treball:
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Denominació lloc

Nombre

Nivell segons

Nombre

De treball

de llocs

Conveni

vacants

Diplomat Treball Social

1

3

1

Diplomat Educació Social

1

3

1

Treballador/a familiar

1

10

1

Jurista temps parcial

1

2

1

Auxiliar administratiu

1

9

1
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Creació lloc de treball:
Nombre

Nivell segons Complem. Complem. Nombre

llocs

conveni

destinació específic

vacants

Tècnic Gestió SAD

1

3

18

578,38 €

1

Educador social

1

3

16

533,03 €

1

Encarregat supervisió serveis 1

10

14

489,52 €

1

Advocat temps parcial

1

2

22

465,88 €

1

Auxiliar administratiu

1

9

14

518,03 €

1

Referent polítiques migratòries 1

3

19

533,03 €

1

Referent unitat gent gran

1

3

19

533,03 €

1

1

2

22

644,03 €

1

Referent unitat dona i família
Temps parcial
Modificació llocs de treball:
Nombre

Nivell segons Complem. Complem. Nombre

llocs

conveni

destinació específic

vacants

Assistent social

7

3

19

533,03 €

0

Educador social

9

3

19

533,03 €

5

Psicòleg temps parcial

1

2

22

644,03 €

1

Contractació de personal
Durant l’any 2008 es van efectuar 69 contractacions de personal mitjançant

Documentació
Pel que fa al personal contractat, s’ha tramitat la documentació diversa que a
continuació s’indica, amb destinació a l’Institut Nacional de la Seguretat Social,
Tresoreria Territorial, Oficina de Treball de la Generalitat, etc.: Comunicats d’alta 69;
Comunicats baixa 49; Liquidacions Seguretat Social (TC1 i TC2) 13; Comunicacions
finalitzacions contractes 49; Certificats cotitzacions atur 49; Comunicats baixa ILT
54; Comunicats alta ILT 50; Certificats i qüestionaris formalitzats per maternitat 1;
Certificats serveis prestats 16; Resolucions administratives 99.
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contractes d’interinitat, obra o servei determinat i acumulació de tasques:
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Pla de pensions i ajust amb càrrec al Fons social
El nombre de personal laboral fix adherit al Pla de pensions durant aquest 2008 va
ser de 40 (36 al 100% i 4 al 50%).
Pel que fa al Fons Social s’ha concedit als treballadors de l’IMSS les quantitats
corresponents.
Prevenció de riscos laborals
S’ha renovat, pel període d’un any, el servei de prevenció amb el Centre Especialitzat
en Prevenció de Riscos Laborals.
Premis d’antiguitat
- A 6 treballador/es, una gratificació equivalent al 50% d’una mensualitat, per
haver complert 20 anys de serveis en aquest Institut Municipal de Serveis Socials de
Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona
- A 1 una treballadora, una gratificació equivalent al 50% d’una mensualitat, per
jubilació.
Llicències no retribuïdes
Durant l’any 2008, no s’ha concedit a cap treballador cap llicència sense
remuneració.
Excedències
Durant l’any 2008, se li ha concedit a 1 treballadora.
Reduccions de jornada laboral
Durant l’any 2008, s’hi ha acollit 1 treballador.
Atenció social primària
L’Àrea bàsica de Serveis Socials s’estructura en Serveis Socials Bàsics i Comunitaris i
en Serveis Socials Específics, que s’organitzen a partir de diferents Unitats Tècniques.
Les Unitats estan interelacionades entre sí, per això el/les Referents formen part de la
Comissió Tècnica de l’IMSST.
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Estructura Serveis Socials Bàsics
- Unitat de Serveis Socials Bàsics de base
• Equip de Suport Tècnic
• Equips Bàsics d’Atenció Social:
• Centre de Serveis Socials de la Part Alta
• Centre de Serveis Socials de la Part Baixa
• Centre de Serveis Socials de Torreforta
• Centre de Serveis Socials de Camp Clar
• Centre de Serveis Socials de Bonavista
• Centre de Serveis Socials de Sant Salvador
• Centre de Serveis Socials de Sant Pere i Sant Pau
• Centre de Serveis Socials de La Canonja (Entitat Local Menor)
• el Centre Obert d’Infants:
• COI Tarragona Centre (Part Alta – Part Baixa)
• COI Torreforta
• COI Camp Clar
• COI Bonavista
• COI Sant Salvador
• COI Sant Pere i Sant Pau
• COI La Canonja
• les Aules d’Estudi,
• els Casals d’Estiu,
• el Tarraco-Estiu-Joves per a adolescents

Són aquells que atenen qüestions concretes que afecten el conjunt de la ciutadania i
que es presten mitjançant equips interdisciplinaris, que s’estructuren en:
- Unitat d’atenció a les dependències
- Unitat tècnica d’immigració i ciutadania
- Unitat de gent gran activa
- Centres cívics municipals
Serveis Socials Específics
S’organitzen per donar suport tècnic i prestar col·laboració als Serveis Socials Bàsics
en les matèries de la seva competència
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Serveis Socials Comunitaris
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Els Serveis Socials Específics que depenen de l’IMSST són:
- Unitat de suport individual i familiar
• Atenció a víctimes de violència familiar o de gènere:
• Atenció a situacions de conflicte familiar:
• Servei d’Emergències Socials de Tarragona (SEST)
- EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència)
Programes Socials Especialitzats
Són aquells que l’Ajuntament presta a través de l’IMSST, mitjançant actuacions
transversals amb altres Conselleries:
- Equip de salut escolar
- Programes d’atenció social a persones amb drogodependències
• servei de prevenció
• servei de reinserció
- CAS Joan XXIII
Serveis Socials de l’àrea bàsica
Prestacions de serveis
Serveis socials bàsics
a) Servei bàsic d’atenció social
b) Serveis d’atenció domiciliària:
• Servei d’ajuda a domicili
• Servei de les tecnologies de suport i cura: Teleassistència domiciliària
c) Serveis residencials d’estada limitada:
• Servei d’acolliment residencial d’urgència
• Servei de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació:
Alberg de Transeünts
d) Servei de menjar a domicili
e) Servei d’assessorament tècnic d’atenció social
f) Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents:
• Servei de centre obert
• Aules d’Estudi
• Casals d’Estiu
• Tarraco-Estiu-Joves

330

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2008

C A P Í T O L V ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

Serveis socials especialitzats
a) Infància, adolescència i joventut:
• Servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència (SEAIA)
b) Persones amb dependència:
• Servei de centre de dia per a Malalts d’Alzheimer
c) Persones amb discapacitat:
• Servei de transport adaptat
d) Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental:
• Servei de club social “La Muralla”
e) Persones amb drogodependències:
• Servei de prevenció de drogodependències
• Serveis de reinserció per a persones amb drogodependències
f) Famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió social:
• Servei d’atenció a les famílies
g) Dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles:
• Servei d’atenció i acolliment d’urgència
• Servei de pis amb suport per a dones en situació de violència masclista i per als
seus fills i filles
• Servei d’intervenció especialitzada per a víctimes de violència
Serveis socials bàsics i comunitaris
• Equip de Suport Tècnic:
Professionals a 31-12-07 Professionals a 31-12-08

DTS Responsable ABSS

1

1

DES Referent DES i Centre Obert

1

1

Contracte/hores

1

Jurista

C A PÍ T OL V

PERFIL

Psicòleg		
Integrador Social		
Suport administratiu

1

2

Suport informàtic

1

1

• 8 Equips Bàsics d’Atenció Social:

MEMÒRIA 2008 AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL

331

C A P Í T O L V ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

PERFIL

Professionals a 31-12-07 Professionals a 31-12-08

DTS

15

18

DES

9

11

Suport administratiu

2

2

Objectius Específics:
Atenció domiciliària
Serveis prestats

Serveis prestats

Grau d’assoliment

a 31-12-07

a 31-12-08

153,4 %

249

382

Els Ajuts d’Urgència Social estan destinats a resoldre situacions d’emergència
Concepte

Nombre d’ajuts

Import

Ajuts d’urgència

63

6.901,31

Allotjaments

83

19.371,29

39 Dones = 9.934,91 (SEST)		
44 Homes = 5.320,38 €		
1 Desnonament família = 4.180 €		
Ajuts de suport a l’escolarització

40

4.488,28

Ajuts per activitats d’estiu

99

4.907,70

Total

159

35.668,58

Centre Obert d’Infants:
La població que ha participat en aquests projectes ha estat integrada per infants i
adolescents en situació de vulnerabilitat, residents a la zona de cobertura de cada un
dels 7 Centres de Serveis Socials (COI Tarragona Centre (Part Alta – Part Baixa); COI
Torreforta; COI Camp Clar; COI Bonavista; COI Sant Salvador; COI Sant Pere i Sant
Pau; i COI La Canonja) i que requereixen suport per tal de pal·liar els dèficits soferts.
Inscripció		
al COI
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Creixement

31-12-07

31-12-08		

890 places

935 places

1,056 %

Nombre

Grau

de Projectes

d’assoliment

31-12-07

31-12-08

29

31

1,07 %
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Casals d’Estiu:
11 projectes i una participació de 554.
Unitat d’atenció a les dependències:
Atenció domiciliària de les persones amb dependència: serveis prestat 100
L’atenció domiciliària es complementa amb el Servei de teleassistència, amb
un total un total de 413 serveis prestat.
Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania:
Programa d’acollida i integració a persones estrangeres immigrades
S’ha desenvolupat els programes d’acollida previstos, a les diferents zones de
la ciutat: Atenció Individualitzada, Sessions Grupals, cursos bàsics d’acollida
lingüística, taller bàsic d’habilitats socials i coneixement de l’entorn, “Converses”,
“En família”
S’han realitzat els projectes previstos per promoure la igualtat d’oportunitats: “Per
Salut”; Aproximació a la comunitat xinesa, Taller Català bàsic per atenció a les
persones, Taller Català bàsic restauració, Taller Català bàsic sector pesca.
S’han portat a terme els programes previstos per fomentar la participació dels
ciutadans d’origen estranger: CIVIC, Dansa de les cultures
Per millorar la convivència en l’esfera pública s’ha efectuat : Treball amb les
associacions religioses i culturals; Coordinació/col·laboració amb accions

A més de les accions descrites, s’han realitzat els Informes Justificatius d’Habitatge
adequat per al Reagupament Familiar i els informes d’Arrelament Social.
Serveis socials específics
Unitat de Suport Individual i Familiar (USIF):
• Equip de suport a víctimes de violència i a famílies en situació de conflicte
L’Equip Tècnic que ha donat atenció interdisciplinària des de l’IMSST ha estat el que
integra la USIF (Unitat de Suport Individual i Familiar): DTS, psicòloga i Jurista.
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Per a l’atenció a casos concrets de necessitat d’allotjament temporal de les dones en
situació de risc social o víctimes de violència i els seus fills i filles, ha estat contractat un
Pis amb Suport amb la Fundació Heura,
Les prestacions pròpies d’aquest Servei de Pis amb Suport són: allotjament,
alimentació i suport personal.
Durant l’estada de la dona en el pis amb suport, l’equip de professionals de la
USIF continua treballant amb elles de forma personalitzada, en els àmbits socials,
psicològics i legals dels que són referents, mitjançant entrevistes al servei i/o al pis de
suport.
Durant l’any 2008, en total, han estat 7 dones i 6 menors les persones que han
utilitzat aquest servei de Pis amb Suport.
Les característiques comunes d’aquestes dones, ha estat haver patit situacions de
violència domèstica, haver d’abandonar el domicili familiar per protecció i estar
mancades de xarxa de suport familiar.
A continuació detallem el nombre de dones ateses a la USIF durant l’any 2008:
Nombre de dones ateses durant l’any 2008

331 dones

Nombre de dones ateses en primera visita

218 dones

Nombre de informes derivats del SEST
Nombre de TAM-VG nous de 2008
Nombre de baixes de TAM-VG de 2008
Nombre total de TAM-VG en actiu

153 informes
26 TAM-VG
6 TAM-VG
81 TAM-VG

Descripció de les actuacions de la USIF:
Nombre d’entrevistes de suport psicològic

411

Nombre d’entrevistes d’assessorament legal

302

Nombre d’entrevistes d’atenció social

334

• SEST (Servei d’Emergències Socials de Tarragona)
Per tal de donar resposta a les necessitats d’atenció psicosocial a les víctimes de
violència familiar i de gènere, l’IMSST disposa del SEST (Servei d’Emergències Socials
Socials de Tarragona), que funciona tots els dies de l’any, de 19 h a 03 h.
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Accions desenvolupades:
Les intervencions del SEST vers l’allotjament i l’acolliment d’urgència de les víctimes de
violència i els seus fills i filles han estat les següents:
		

Casos

Casos

		

antics

nous

268

286

		

Dones

Infants

29

19

10

Acolliment urgent de dones no víctimes		

10

Ajuts d’urgència a víctimes		

13

Cost dels allotjaments per acolliment d’urgència		

9.934,91 €

ACTUACIONS 2008

554

Actuacions amb dones víctimes de
violència de gènere
Acolliment urgent de víctimes de violència

132

• EAIA:
L’EAIA Municipal de Tarragona és un Servei Social especialitzat d’atenció, en situació
o risc de desemparament, a la infància i l’adolescència i de les seves famílies.
Accions desenvolupades
Des de l’IMSST s’ha atès la gestió de l’EAIA d’acord a la normativa vigent i les
directrius de la DGAIA, garantint el seu funcionament durant tot l’any garantint la
dotació dels professionals suficients.
L’IMSST aporta la infraestructura necessària adequada tant en condicions materials
administratiu.
Concepte

2007

2008

Creixement

110

101

0,91 %

Expedients tancats durant tot l’any		

137

Total Expedients a 31-12

343

306

0,9 %

Propostes*

194

219

1,13 %

Expedients nous oberts durant tot l’any

* Diligències, informes de seguiment, síntesis avaluatives, fitxes de seguiment, etc.
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Programas socials especialitzats
Programes d’atenció social a persones amb drogodependències
• Servei de Prevenció de Drogodependències
ACTIVITAT

2008
14 escoles

L’Aventura de la vida

1.640 alumnes
67 tutors
8 centres secundària

Ordago

1508 alumnes
65 tutors
103 pares formats

		
“No em ratllis” (la prevenció a escena)

4 representacions
6 centres
498 alumnes
35 tutors

Programa d’informació orientació

140 trucades

sobre drogues

113 entrevistes
167 persones ateses

Programa d’escolta i intercanvi per

28 adolescents

a adolescents

22 nois
6 noies

Espai jove de salut en col·laboració

22 talleres

amb H2O

483 adolescents i joves
Exposició “Sota Pressió” amb
24 participants

Taller d’alimentació saludable al

5.192 nens i nenes

Parc Infantil de Nadal
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Altres actuacions del programa de prevenció:
Agents Implicats

27 persones

Locals d’oci nocturn

6 locals

Cossos de Seguretat: Guàrdia Urbana,
Policia Nacional i Mossos d’Esquadra

3

Entitats Juvenils (3 grups de teatre)

18 actors

Departament d’antropologia de la URV
IES Pere Martell

Estudiants de Cicle Formatiu
d’Audiovisuals

Som.nit (Creu Roja Joventut)
Col·lectiu H2O
Spora sinergies
Ajuntament

3 departaments

(Salut, Mobilitat i Joventut)
Grup de voluntaris

15

Campanya Nits Q. Festa i Descans Qnviuen

Públic objectiu:

1 Actuació al carrer amb un grup de teatre (6 actors) 5000 persones
• Programa de reinserció:
Programes de reducció de risc i disminució de danys: Programa d’intercanvi
de xeringues al centre dispensador de metadona¸ intervencions d’infermeria en
usuaris/es en programa de tractament amb metadona; programa d’atenció en crisi
(usuaris/es en tractament atesos sense visita programada que precisin atenció urgent
(revisió de dosi de metadona, pautes farmacològiques...); programa de reducció de
distribuït xeringues en 36 farmàcies de Tarragona); recollida de xeringues i material
contaminat, dins del programa es contempla també la recollida de material emprat
per a consum de substàncies.
Programa psicoeducatiu de l’ús de substàncies psicoactives
Programa de suport i incorporació social: Programa socioeducatiu; Programa de
suport als programes de manteniment amb metadona; Programa d’inserció laboral
(S’han atès 308 persones, de les quals en 219 s’han fet seguiments posteriors.).
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Servei Municipal de Drogodependències
Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències
El CAS de Drogodependències Joan XXIII, integrat a la Xarxa de recursos d’atenció a
les drogodependències de Catalunya, ofereix tractament ambulatori especialitzat a les
persones amb problemes per consum de drogues.
El servei està integrat per professionals de la medecina , la psicologia, la infermeria, el
treball social i l’educació social.
L’any 2008 el CAS ha tingut 927 demandes de tractament. De les 927 demandes de
tractament realitzades, 536 persones han iniciat tractament, 399 (74%) de les quals
mai havien estat en tractament en aquest servei, considerant-les primeres visites i, 137
(26%) ja havien estat en tractament anteriorment i es consideren reinicis.
La distribució de les primeres visites, 399, segons la droga principal que motiva el
tractament és el següent:
Alcohol

155 (38’8%)

Cocaïna

122 (30’6%)

Heroïna

74 (18’5%)

Tabac

13 ( 3’2%)

Cannabis

29 ( 7’2%)

Drogues de síntesi

4 ( 1’0%)

Benzodiacepines

1 ( 0’2%)

Psilocibes

1 ( 0’2%)

Respecte l’any 2007 han augmentat significativament els inicis de tractament per
heroïna en un 4%, i es manté el nombre d’inicis de tractament per problemes
associats a l’alcohol i al cannabis. Respecte a cocaïna ha baixat la demanda en un 4
%.Tanmateix augmenten els inicis de tractament per consum de tabac tot i que moltes
demandes es deriven als metges de capçalera dels CAP de referència on també es
realitza tractament de tabaquisme.
La distribució dels reinicis de tractament, 137, segons la droga que motiva tornar a
començar tractament al CAS és la següent:
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Alcohol

61 (44’5%)

Heroïna

51 (37’2%)

Cocaïna

22 (16’0%)

Tabac

2 ( 1’4%)

Drogues de síntesi

1 ( 0’7%)

Respecte l’any 2007, ha augmentat en un 5% els reinicis de tractament. Amb tot, els
problemes amb l’alcohol i l’heroïna continua essent la major demanda de tractament
al CAS amb un 44’5% i un 37’2% respectivament del total de tractaments.
Procedència dels inicis de tractament
Tarragonès: 280 (heroïna: 55; drogues de síntesi: 3;benzodiacepines: 1; tabac: 11; 		
cocaïna: 70; alcohol: 115; cannabis: 24; psilocibes: 1)
Baix Penedès: 72 (heroïna: 13; cocaïna: 34; cannabis: 2; alcohol: 23)
Alt Camp: 35 (heroïna: 6; cocaïna: 14; alcohol: 13; cannabis: 2)
Altres comarques: 12 (tabac: 2; alcohol: 4; drogues de síntesi: 1; cocaïna: 4; cannabis: 1)
Usuaris que inicien tractament
Homes

318 (80%)

Dones

81 (20%)

demanda de tractament. Cal destacar que la demanda de tractament d’alcohol es
dona en les edats compreses entre 30 i 50 anys, en un 62,5%; quan la substància és
cocaïna la demanda es entre 20 i 29 anys, en un 41%; quan la substància és heroïna
la demanda és entre 30 i 39 anys, en un 51%; quan la substància és cannabis la
demanda és entre 20 i 29 anys, en un 58%.
Activitat assistencial
L’activitat assistencial resultant dels inicis de tractament del 2008 a més a més dels
usuaris que estan en tractament des d’abans, han generat un total de 11.309 visites,
que significa un augment de 1.000 visites més en relació al 2007.
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Visites psicològiques

2.949

Visites mèdiques

4.641

Visites de treball social

1.138

Visites d’infermeria

2.289

Visites d’educació social

292

Aquestes visites corresponen a les intervencions dels professionals dins els diferents
programes assistencials: programa d’intervenció en opiacis, en cocaïna, en cannabis,
en alcohol, tabac, drogues de síntesi i en psicofàrmacs.
Nombre d’usuaris atesos en grup terapèutic (2 grups setmanals d’alcohol i 1 grup
setmanal de cocaïna)

641

Els usuaris que han finalitzat el tractament o que han estat alta per altres motius
(trasllats, èxitus o abandonaments del programa) han estat

64

Centre dispensador de metadona
L’any 2008 han passat pel Centre dispensador de metadona 544 usuaris, dels quals
254 són noves inclusions al programa en el curs de l’any, la major part reinicis de
tractament i trasllats d’altres centres, comunitats autònomes o països.
- Usuaris en actiu a 31/12/2008: 345
- Nombre d’altes: 248
Programa de manteniment amb metadona (pmm) a oficines de farmàcia
A la zona d’incidència del CAS hi ha 24 farmàcies que ofereixen la inclusió en PMM.
La dispensació de metadona a oficines de farmàcia es fa en usuaris que estan en
tractament al nostre servei i que presenten una estabilitat orgànica i social. El fet de
recollir-la a una farmàcia normalitza el tractament. Aquest any hi ha hagut 26 noves
inclusions. El nombre de pacient en actiu és de 128 i el nombre d’altes és de 26.
Altres programes assistencials
Són els programes pels quals passen tots els usuaris que inicien tractament i que tenen
com a professionals referents als metges i als diplomats en infermeria.
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Programes de salut:
Tenen com a objectiu detectar, diagnosticar i tractar aquelles patologies orgàniques
relacionades amb els consums de drogues i, si la patologia ho precisa derivar al
metge especialista.
Nombre de determinacions analítiques: 236; Nombre de PPD: 21; Nombre de
derivacions a metges especialistes: 41; Nombre de derivacions a Centre de Salut
Mental: 23; Nombre de determinacions de drogues en orina: 1.855
Programes de reducció de risc i disminució de danys
Són programes que tenen per objectiu pal·liar els efectes negatius dels consums de
drogues, facilitar l’abordatge dels mateixos, afavorir conductes segures i modificar els
comportaments de risc associats als consum de drogues.
• Programa d’intercanvi de xeringues al Centre dispensador de metadona: s’han
dispensat 389 xeringues.
• Intervencions d’infermeria en usuaris en programa de tractament amb metadona:
1.159
• Programa d’atenció en crisi: 567. Usuaris en tractament atesos sense visita
programada que precisin atenció urgent (revisió de dosi de metadona, pautes
farmacològiques, etc.)

- Nombre de sortides realitzades a 30-11-2008: 41
- Barris on s’han realitzat intervencions: Fonamentalment s’ha intervingut en els
barris de Campclar i Bonavista, on la freqüència de visita ha estat setmanal. A
la resta dels barris (Torreforta, Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, Part Alta...)
s’han fet visites d’aproximació, en un mes i mig de termini.
- Contactes realitzats: Tipificats en dues vessants:
a) Persones susceptibles de beneficiar-se del programa: 62 contactes
b) Contactes amb professionals i agents socials de la zona on es treballa: 49
contactes.
- Recollida de xeringues i material contaminat: Aquest any s’ha apreciat un
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augment de xeringues abandonades al carrer, sobre tot al barri de Campclar, tot
i que s’ha produït una davallada de xeringues dispensades
Xeringues recollides: 401 Xeringues dispensades: 49
• Programa d’intercanvi de xeringues a oficines de farmàcia: S’han distribuït
5.700 xeringues en 36 farmàcies de Tarragona
Programa psicoeducatiu de l’ús de substàncies psicoactives
Va dirigit a persones consumidores de substàncies psicoactives sotmesos a un procés
sancionador a nivell administratiu per consum propi i que no reuneixen criteris d’abús
o dependència.
Nombre total de persones que sol·liciten el programa l’any 2008
Nombre de persones que continuaven de l’any 2007

36
5

Nombre de persones que realitzen el programa

41

Altes per finalització del programa

40

Altes per abandonament del programa

0

Nombre de multes retirades

40

Persones que continuen el programa a 30-11-08

1

Programa de suport i incorporació social
A. Programa socioeducatiu
Tal i com s’ha esmentat en anteriors memòries, el programa soci educatiu és un
programa obert, d’activitats específiques, que s’oferten mitjançant un full intern
“NOTÍCIES DEL CENTRE”.
Activitats: Cinema fòrum : 47 sessions: 271 participacions; Cursos d’introducció
a la informàtica amb col·laboració amb Òmnia: 76 participacions; Taller fòrum
documentals: 341 participacions en 48 sessions;

Campanya promoció de l’esport:

143 participacions.
Total de participacions: 831
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B. Programa de suport als programes de manteniment amb metadona
Durant l’any 2008, a data 30 de novembre de 2008, s’ha fet un total de 388
intervencions individualitzades al Centre dispensador de metadona.
Tipus d’intervencions individualitzades: Àmbit judicial: 6 intervencions. Àmbit familiar:
23 intervencions; Pagues: 12 intervencions; Seguiment CAS: 1 intervenció; Àmbit
laboral: 33 intervencions; Necessitats bàsiques: 11 intervencions; Activitats del centre:
85 intervencions; Salut: 52 intervencions; Reducció de danys: 25 intervencions;
Temps lliure: 39 intervencions; aconsellament (counselling): 64 intervencions;
Acompanyaments: 10 intervencions; Altres intervencions: 27 intervencions.
En quant a l’àrea Cafè conversa, seguint el model d’anys anteriors, s’han
comptabilitzat les persones que, no tant sols han pres cafè, sinó amb qui s’ha tingut
un tracte més individualitzat. Hi ha hagut un total de 2.854 intervencions.
C. Programa d’inserció laboral
La finalitat d’aquest programa és la incorporació de les persones a processos
formatius i/o laborals normalitzats, essent atesos, a data 30 de novembre, 308
usuaris, fent 219 seguiments posteriors.
Servei Municipal de Salut Escolar

Control de carnets vacunals:
Població diana: Alumnes matriculats al centre escolar de nou ingrés, P4, 2n de
primària, 6è de primària i 2n d’ESO.
Valoració:
- Total carnets vacunals revisats: 5.493.
- Informes derivats: 1.428 ( per manca d’informació o anomalia detectada).
Campanya vacunacions hepatitis A+B :
Població diana: Alumnes de 6è de primària no immunitzats prèviament.
Valoració:
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- Hem de tenir en compte que dins del nombre de nens que consideren no vacunats,
hi ha un percentatge que probablement ja estan vacunats però no ens han informat.
- Matriculats: 1.367 alumnes
- Ja vacunats: 496 alumnes
- Vacunats per l’ESE: 748 alumnes
- No vacunats: 123 alumnes (no informen, absència o malaltia)
Conclusions:
Les dosis d’antihepatitis A+B administrades per l’Equip de Salut Escolar, han estat:
Nens vacunats amb 3 dosis: 731 x 3 = 2.193
Nens vacunats amb 2 dosis: 9 x 2 = 18
Nens vacunats amb 1 dosis: 8 x 1 = 8
Dosis totals d’ hepatitis a+b: 2.219
En termes generals, d’un total de 1.244 nens vacunats amb la vacuna antihepatitis
A+B, la gran majoria, 748 l’han rebut mitjançant l’Equip de Salut Escolar.
Aquest any continuem constatant un augment important del nombre dels nens ja
vacunats prèviament (36,28 %), a causa de la incorporació de la Hepatitis B en la
etapa infantil del calendari de vacunes.
La cobertura total de nens vacunats contra la hepatitis A+B es del 91%
Campanya vacunacions varicel·la:
Població diana: Alumnes de 6è de primària no immunitzats prèviament.
Valoració:
- S’ha de tenir en compte que dins del nombre de nens que consideren no
immunitzats, hi ha un percentatge que probablement ja estan vacunats o han
passat la malaltia, però no ens n’han informat.
- Matriculats: 1.367 alumnes
- Ja immunitzats: 1.062 alumnes (a causa d’haver passat la malaltiu i en un
percentatge petit haver rebut la vacuna)
- Vacunats per l’ESE: 154 alumnes
- No immunitzats: 151 alumnes (no informen, absència o malaltia)
La cobertura total de nens vacunats contra la varicel·la es del 88,95%
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Campanya vacunacions tètanus-diftèria:
Població diana: Alumnes de 2n d’ESO no immunitzats prèviament.
Valoració:
- A l’hora de valorar la cobertura de la vacunació contra el tètanus - diftèria, hem
de tenir en conte que dins del nombre de nens que consideren no vacunats, hi ha un
percentatge que probablement ja estan vacunats però no ens han informat.
- Matriculats:

1.785 alumnes

- Ja vacunats:

232 alumnes (inclou tant els que han hagut d’ésser
vacunat per un accident com els que repetint curs ja foren
immunitzats per l’Equip de Salut Escolar el curs passat)

- Vacunats per l’ESE+ABS: 1.160 alumnes
- No vacunats:

625 alumnes (no informen, absència o malaltia)

Cobertura total Td: 77,98 %
Campanya glopeigs de fluor:
Població diana: Alumnes de 1er a 4rt de primària.
Valoració:
D’un total de 30 centres als quals s’ofereix el programa, ho realitzen 21: CEIP
El Miracle: (4 classes)¸ CEIP Saavedra: (4 classes); CEIP Pax: (5 classes); CEIP
Pràctiques: (8 classes); CEIP Riuclar: (4 classes); CEIP La Floresta: (4 classes); CEIP
Mediterrani: (4 classes); CEIP La Canonja: (8 classes); CEIP Pau Delclòs (8 classes);
CEIP Gual Villalbi (8 classes); CEIP St Salvador ( 10 classes ); CEIP Bonavista (9
classes); La Salle Tarragona (15 classes ); Sant Domènec (8 classes); El Carme del
C/ del Mar: (4 classes); Sagrat Cor (8 classes ); Salle Torreforta (8 classes); Mare
Nostrum (4 classes)
Activitats de promoció de la salut
Programa hàbits saludables:
Població diana: Alumnes de primària dels centres educatius de Tarragona.
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Valoració:
- Se han realitzant un total de 27 tallers de suport d’altres activitats a l’aula, amb
una participació de 650 alumnes.
- El Programa de Prevenció de Trastorns de l’alimentació ha estat realitzat per 7
escoles, amb una participació de 269 alumnes.
Programa de nouvinguts:
Població diana: Famílies d’escolars nouvinguts.
Valoració: Durant aquest curs no hem rebut cap demanda.
Assessorament centres educatius:
Població diana: Els centres educatius de Tarragona.
Valoració:
- S’han realitzat un total de 8 consultes referents a diferents malalties transmissibles.
- Respecte a malalties cròniques ( diabetis, epilèpsia, celiaquia, cardiopaties...)
s’han realitzat 6 consultes.
- Hem fet formació en primers auxilis a un total de 106 professors.
Assessorament a famílies:
Població diana: Les famílies dels escolars de Tarragona.
Valoració:
- S’han realitzat un total de 33 consultes sobre vacunes i diferents malalties.
Centres cívics
Peticions puntuals
Un dels serveis importants que ofereixen els centres cívics municipals de Tarragona és
la cessió de sales i espais a les entitats i associacions de la ciutat per a la realització
de reunions, xerrades, espectacles, etc.
Aquestes activitats quan tenen una duració limitada en el temps es consideren
puntuals i es registren en un quadrant específic mensual. Les sol·licituds es recullen
a consergeria i s’autoritzen per l’animador o animadora sempre que l’entitat
peticionària estigui degudament registrada.
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Xerrades i Teatres i

Tallers i Assaigs Altres Totals

reunions espectacles cursets
			
CCM Bonavista

50

22

17

3

CCM Torreforta

97

50

46

19

12

224

CCM Sant Pere i Sant Pau

33

65

8

CCM Sant Salvador

30

16

CS Part Alta

8
218

TOTAL

10

102

12

6

142

9

6

40

108

3

18

2

5

36

156

98

95

45

613

Peticions permanents
Durant el 2008, les persones que han participat en alguna activitat, per centre són les
següents: Bonavista: de dilluns a divendres s’hi realitzen un promig de 10 activitats
diàries que suposen una afluència de 185 persones cada dia; Torreforta: de dilluns
a divendres s’hi realitzen un promig de 6 activitats diàries que suposen una afluència
de 150 persones cada dia; Sant Pere i Sant Pau: de dilluns a divendres s’hi realitzen
un promig de 14 activitats diàries que suposen una afluència de 225 persones cada
dia; Sant Salvador: de dilluns a divendres s’hi realitzen un promig de 13 activitats
diàries que suposen una afluència de 227 persones cada dia; Part Alta: de dilluns a
divendres s’hi realitzen un promig de 4 activitats diàries que suposen una afluència de

Projectes coordinats amb l’equip bàsic de serveis socials i altres entitats
Els projectes duts a terme amb coordinació amb L´EBSS son els que sorgeixen,
principalment fruit del treball conjunt dels animadors i animadores dels Centres Cívics
Municipals i dels educadors socials adscrits a cada centre.
Centre cívic municipal de Bonavista: 403 Sessions, 756 places.
Centre cívic municipal de Torreforta: 19 sessions, 20 places
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Centre cívic municipal de Sant Pere i Sant Pau: S’han suspès les activitats
Centre cívic municipal de Sant Salvador: No n’hi ha activitats permanents de
col·laboració tot i que es realitzen activitats puntuals coordinades amb la resta
d´equips del Centre Cívic com EBSS, UTIC, CFA, etc..
Projectes
Són els que es programen des dels centres cívics municipals i intenten donar resposta
a les necessitats que es van donant a les seves zones d’influència.
Molts d’aquests projectes es repeteixen a tots els centres cívics municipals ja que aquests
funcionen coordinadament en xarxa, mentre que d’altres es realitzen només a algun
equipament determinat ja que corresponen a necessitats molt específiques de l’entorn.
Un dels projectes que creiem val la pena esmentar és el de ludoteques ja que aquests
espais s’han convertit en un dels eixos centrals d’aquesta programació.
Centre Cívic Municipal de Bonavista:
ACTIVITATS

SESSIONS

PLACES

213

30

Eskurri Esplai

37

55

Jove Tgn

32

15

Amb tots els sentits

27

12

182

35

6

1750

497

1897

Petit.cat

Sala d’estudi
A cop d’ull
TOTAL

Aquests projectes que han durat 32 setmanes, han suposat una mitjana de 276
usuaris per setmana.

348

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2008

C A P Í T O L V ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

Centre Cívic Municipal de Torreforta
ACTIVITATS

SESSIONS

PLACES

113

25

20

22

Petit.cat: ludoteca
Amb tots els sentits: formació

Amb tots els sentits: mecanografia			
informàtica

29

8

Amb tots els sentits: tapís

29

10

Petit.cat: guitarra

27

4

Jove.tgn: esports a la plaça

55

12

6

10

Jove tgn: play-tanmgram

18

7

Petit.cat: “dra flubber”

18

10

Petit.cat: ciberespai

36

10

Jove.tgn:ciberespai joves

36

10

5

20

14

100

Jove.tgn: espai jove

7

10

Petit.cat: ludo-anglès

18

10

431

268

Jove.tgn: percussió

20 anys centres cívics
Amb tots els sentits: celebració festes

TOTAL

Aquests projectes que han durat 32 setmanes, ha suposat una mitjana de 240 usuaris
per setmana.

ACTIVITATS

SESSIONS

PLACES

Menuts

84

16

Psicomotricitat

59

16

153

30

Risoteràpia

59

20

Teatre Infantil

57

10

Joves

84

10

Teatre

54

10

Conte

10

30

TOTAL

560

142

Ludoteca
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Per aquests projectes que han durat 30 setmanes, ha suposat una mitjana de 142
usuaris per setmana.
Centre Cívic Municipal de Sant Salvador:
ACTIVITATS

SESSIONS

PLACES

149

25

Petit.cat: psicomotricitat

59

8

Petit.cat: l’hora del conte

28

40

Amb tots els sentits: costura

57

15

Amb tots els sentits: manualitats

57

15

Amb tots els sentits: pintura

32

10

Amb tots els sentits: cuina

29

10

Fem coses junts

28

5

3

930

59

28

501

1086

Petit.cat: ludoteca

A cop d’ull
Amb tots els sentits: dansa del ventre
TOTAL

Per aquests projectes que han durat 30 setmanes, ha suposat una mitjana de 343
usuaris per setmana
Centre Cívic Municipal Part Alta:
Per primer cop es pot observar les memòries d’un any sencer al Centre Cívic Part Alta.
ACTIVITATS

SESSIONS

PLACES

121

16

Explica’m un conte

34

30

Game Zone

71

15

Risoteràpia

71

20

Costura

34

15

Pintura

34

15

Activitats complementàries

70

15

Ludoteca

217

30

TOTAL

652

156

Menuts
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Projectes coordinats o de col·laboració
De projectes coordinats al Centre Cívic de la Part Alta es va realitzar el Casal d’Estiu
conjuntament amb els serveis socials de la Part Alta, cal dir que va tenir molt d’ èxit
tot i que l’indret és força recent. S’han realitzat 36 peticions i algunes amb prou
repercussió com per donar a conèixer el centre cívic.
En resum:
Els Centres Cívics Municipals de Tarragona gaudeixen d’una bona salut pel que fa a
nombre d’usuaris i d’activitats que s’hi realitzen, la participació ciutadana es força activa i
regular en l’assistència i continuïtat. Aquest any ha millorat. Tots els usuaris sumen un total
de 288.548 participants en les diferents activitats, xerrades, cursos, Parc de Nadal, etc.
Gent gran
El Consell Municipal de la Gent Gran , espai de participació i assessorament ha
experimentat un salt qualitatiu a partir de la realització de les Jornades de debat,
que van obrir una porta a una gestió més participativa gràcies a la creació d’un grup
de treball. Es valoren positivament les activitats programades durant el 2008, però
possiblement es pugui reorientar encara més l’activitat d’aquest consell per tal que
sigui realment un espai d’intercanvi d’idees i d’on hi neixin importants suggeriments
per a l’Ajuntament en temes que preocupen a la gent gran.
Consell Municipal de la Gent Gran
El marc referencial de participació és el Consell Municipal de la Gent Gran. És l’òrgan
d’assessorament Municipal per a copsar la situació de la gent gran de la Ciutat.

Jocs esportius: les entitats van participar en les modalitats de: escacs, petanca,
domino, parxís, botifarra i ball de saló. En relació a la participació : dels 196 inscrits
finalment van jugar 177 persones.
Jornades de debat: La Comissió Executiva del C.M.G.G. proposa a l’assemblea
general temes que afecten a gent gran de la Ciutat. Aquest any es va acordar fer un
estudi de mobilitat a la Ciutat. Les jornades de Treball per a la Mobilitat Segura van
ser els dies: 14-11-08 (Sala d’Actes Ajuntament Tarragona) , 21-11-08 (Centre Cívic
de Torreforta), 23-11-08 (Teatre Metropol).
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Tarda Cultural: promociona actuacions de corals i grups musicals formats per gent gran.
Aquest any 2008 s’ha col·laborat amb el Consell Comarcal del Tarragonès en
l’organització de la Trobada de Corals que es va celebrar el 11 de desembre al
Palau de Congressos, amb un gran èxit de participació. Van participar-hi les següents
corals: Coral Alborada de l’Associació de l’Esplai Salou; Coral de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de la Granja;
Coral de l’Associació Popular de la Gent Gran De Tarragona; Coral de l’Associació
Cultural de la Gent Gran De Tarragona- URV; Coral l’Esperança de l’Associació de
La Canonja; Coral de l’Associació de la Gent Gran Mare de Déu de la Mercè de
Tarragona; Coral Club Sant Jordi; Coral de l’Associació de Gent Gran Esplai Sant
Magí de Tarragona; Coral Guspira. Associació de jubilats del Morell
Festa del CMGG: promociona actuacions de grups teatrals formats per gent gran.
El divendres 19 de desembre van actuar al teatre Metropol: Grup de teatre de la
Llar Municipal de Sant Salvador; Grup de teatre de la Llar Municipal de Sant Pere
i Sant Pau; Grup de teatre de la Llar Municipal de El Pilar; Grup de teatre de la
Llar Municipal de Torreforta; Grup de teatre de la Llar Municipal de La Granja;
Grup de teatre de la Llar Municipal de Bonavista; Grup de teatre de l’Associació de
pensionistes i jubilats de Torreforta.
Concursos:
Narrativa curta i poesia (Es va declarar desert per la baixa participació); Fotografia
(Es va declarar desert per la baixa participació). Pessebres: Els participants al curs
van ser els següents: Llar Municipal Sant Pere i Sant Pau; Llar Municipal la Floresta;
Associació Popular de la Gent Gran; Llar municipal Sant Salvador; Residència Mare
de Deu de la Mercè: Llar Municipal la Granja; Llar Municipal Zona Centre; Esplai Sant
Magí; Esplai La Caixa de Sant Pere i Sant Pau; Llar Municipal el Pilar.
Àmbit promoció social
Projecte Fem Salut
Aquest projecte inclou dues sessions setmanals de gimnàstica de manteniment a cada
llar i sessions d’aiguagim en piscines de la ciutat (Piscina Municipal Serrallo; Piscina
Municipal Campclar; Piscina Municipal Bonavista; Piscina Municipal Sant Pere i Sant
Pau; Piscina Tarraco; Piscina Nauta), de gener a maig i d’octubre a desembr. Es van
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programar també tres xerrades de prevenció dels accidents amb el suport de dos
tècnics de Protecció Civil de l’Ajuntament.
A final de curs, aprofitant que fa bon temps es va fer una sortida a la platja amb tots
els grups.
S’adreça a majors de 60 anys que manifesten la voluntat de participar en activitats de
promoció de la salut.
Total participants gimnàstica de manteniment:

288

Total participants aiguagim:

360

Total xerrades “prevenció accidents”

110

Total sortida

240

Total participants Projecte Fem Salut

998

Projecte Artesania
Es realitzen una sèrie de tallers, de gener a maig i d’octubre a desembre, que tenen
com a denominador comú treballar la psicomotricitat fina i l’atenció a través de
l’aprenentatge de les diferents tècniques i habilitats relacionades amb: :Labors :
(Punt de creu, boixets, brodar, ganxet, mitja, etc.); Costura: (patchwork, patronatge,
confecció, etc.)
Va adreçat a majors de 60 anys i que manifestin la voluntat de participar en una

Grups: De labors (Llar Municipal Centre; Llar Municipal Sant Salvador; Llar Municipal
Bonavista). De costura (Llar Municipal Bonavista; Llar Municipal Sant Pere i Sant Pau;
Llar Municipal El Pilar; Llar Municipal Pere Martell).
Participants grup labors

50

Participants grup costura

40

Participants taller centres de Nadal

110

Total participants projecte d’artesania

200
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Projecte memoria activa
Cada grup ( Llar Municipal El Pilar; Llar Municipal Pere Martell; Llar Municipal Centre;
Llar Municipal Tarraco; Llar Municipal Sant Salvador; Llar Municipal La Granja;
Llar Municipal Bonavista; Llar Municipal La Floresta; Llar Municipal Sant Pere i Sant
Pau; Llar Municipal Riuclar-Icomar) realitza una sessió setmanal (de gener a maig
i d’octubre a desembre), centrada en realitzar exercicis específics per treballar la
memòria, adaptats al nivell de cada grup. En aquest sentit, com que també es vol
reforçar l’autoestima, sempre es procura que els exercicis estiguin adaptats a les
capacitats i situació de cada participant.
Va adreçat a majors de 60 anys que manifestin la voluntat de participar en una
activitat d’aquest tipus, per tal de prevenir la pèrdua de memòria.
Total participants projecte memòria activa

180

Projecte expressió artística
1. Descripció del projecte
Es realitzen Grups de teatre (Llar Municipal Sant Pere i Sant Pau; Llar Municipal Sant
Salvador; Llar Municipal El Pilar; Llar Municipal Bonavista; Llar Municipal Torreforta;
Llar Municipal La Granja), com Grup de dibuix i pintura (Llar Municipal RiuclarIcomar; Llar Municipal Bonavista; Llar Municipal Sant Salvador; Llar Municipal La
Floresta; Llar Municipal Sant Pere i Sant Pau; Llar Municipal Centre; Llar Municipal
La Granja; Llar Municipal Tarraco; Llar Municipal Pere Martell), de gener a maig i
d’octubre a desembre en diferents horaris repartits de dilluns a divendres.
Pel que fa al taller de dibuix i pintura es van exposar un recull de les obres realitzades
al pati de Jaume I de l’Ajuntament del 19 de febrer al 2 de març de 2008. Pel que
fa al taller de teatre es va participar en: dia de la dona al teatre Metropol, festival de
final de curs al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau i festa del Consell Municipal de la
Gent Gran per Nadal. Per completar aquesta activitat es va realitzar un monogràfic de
maquillatge i caracterització el mes de febrer.
Va adreçat a majors de 60 anys que manifestin la voluntat de participar en aquestes
activitats.
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Total de participants al projecte d’expressió artística
Activitats

469
Participants

Taller de Pintura

110

Exposició Pati Jaume I

60

Taller Aquarel·la 8 de maig

20

Sub total

190

Taller de teatre

51

Taller de maquillatge

50

Actuació teatre Metropol 8 de març

38

Actuació final de curs dels grups de teatre

45

Col·laboració Marató TV3

45

Actuació teatre Metropol festa del CMGG

50

Subtotal

279

Total de participants al projecte d’expressió artística

469

Acció comunitaria
Projecte voluntariat
Descripció del projecte
Al municipi de Tarragona hi ha un nombre significatiu de jubilats i pensionistes que
han manifestat la seva disponibilitat per participar en accions de voluntariat.
Durant l’any es va realitzar diversos tallers per tal de completar la formació
C A P Í T OL V

continuada, relacionats amb comunicació, motivació, autoestima, etc.
Es realitza de gener a juny i de setembre a desembre.
Protecció escolar
Hi ha escoles del municipi que estan ubicades en carrers que no tenen un grau de
circulació o dificultat suficients per justificar que un agent de la Guàrdia Urbana
reguli l’entrada i sortida dels escolars, i aquesta tasca es realitzada pels voluntaris,
concretament a les escoles següents: Campclar, Els Àngels, Gual Villalbí, La Salle de
Torreforta, Marcel·lí Domingo, Pau Delclòs, Riu Clar, Sant Domènec, Sant Salvador,
Sta. Teresa, Ponent i el Miracle.
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Hi ha 45 voluntaris en actiu, i 6 voluntaris en pràctiques
Activitats
Aquests voluntaris esdevenen unes hores a la setmana monitors de diferents activitats,
que poden estar adreçades a persones grans o a escolars: Manualitats: Llar Municipal
del Pilar. Labors: Llar Municipal del Pilar, Llar Municipal Sant Pere i Sant Pau.
Patchwork: Llar Municipal Pere Martell. Ludoteca: Centre Cívic Municipal Sant
Salvador. Hortet: Centre Cívic Municipal Sant Salvador.
En les activitats hi ha un total de 14 voluntaris.
Reconeixement públic
L’entitat que acull a persones voluntàries té com obligació oferir una formació
continuada i un reconeixement públic de la seva feina. Per aquest motiu es va realitzar
un viatge a Extremadura la darrera setmana de maig en el qual van participar 60
persones.
Així mateix el 4 de novembre es va fer un lliurament del nou material identificatiu
al saló d’actes de l’Ajuntament. Com cada any es va fer el dinar de germanor per
celebrar el Nadal amb els voluntaris el 17 de desembre de 2008.
El nivell assistència i participació és molt alt. Podem parlar de 3 a 5 hores de servei
a la setmana, amb un promig de 35 setmanes a l’any, la qual cosa representa entre
105 i 175 hores de servei al qual caldria sumar-hi les col·laboracions puntuals en les
activitats organitzades des del Patronat Municipal d’Esports: Bicicletada el 6 d’abril,
Peonada el 21 de setembre, Cursa Bicicletes a la Rambla Nova el 21 de setembre,
Pedalada el 23 de novembre .
ACTIVITATS

356

PARTICIPANTS

Curs iniciació

14

Cursos específics

45

Reunions seguiment

90

Protecció escolar

45

Col·laboració Patronat d’Esports

96

Viatge

60

Dinar Nadal

82

Hortet

2

Labors Sant Pere i Sant Pau

2
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Labors el Pilar

2

Patchwork

2

Pintura el Pilar

2

Ludoteca Sant Salvador

4

Total participants

446

Participació en el Projecte “Archivo de la experiencia”
Aquest projecte està contemplat dins del “Plan Avanza” del Ministeri d’Indústria, Turisme
i Comerç. L’entitat Red.es –entitat depenent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç–
té com objectiu fomentar l’accés de les persones grans a Internet i generar continguts
educatius a partir de testimonis, per ensenyar, aprendre i explicar la història d’Espanya
a partir de les vivències que milers de ciutadans tenen l’oportunitat d’explicar.
El web www.archivodelaexperiencia.es mostra ja més de 4.400 testimonis que parlen
de la II República, la Guerra Civil, la Transició, les classes socials, l’Espanya Pobre,
l’educació, la cultura o l’esport, l’agricultura, el cinema i el teatre. Els testimonis estant
degudament classificats per temàtiques per facilitar la consulta.
A Tarragona, des de l’Ajuntament, i des de les Àrees de Serveis a la Persona i de
Comunicació, Participació i Societat de la Informació, es van iniciar contactes i
gestions per a portar a terme el projecte a la ciutat.
La metodologia va consistir en l’enregistrament en format audiovisual d’entrevistes
personals a ciutadans del més ampli aspecte possible. La presentació del projecte es
va fer el 13 de novembre al saló d’actes de l’Ajuntament.

La Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya, en col·laboració amb l’Ajuntament de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, promou un dia a dia més solidari mitjançant el
programa d’habitatge compartit entre les persones grans i joves universitaris.
El 28 d’abril a la Sala Eutyches es va celebrar el 10è aniversari de la creació del
Programa Viure i Conviure.
El nombre d’aparellaments de persones grans i estudiants durant l’any 2008 ha
sigut de 13.
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Des de Joventut s’han realitzat durant l’any 2008 els següents treballs :
• Activitats
- 15a Mostra de Teatre Jove
12 companyies participants, 8 obres de creació pròpia, 3425 persones assistents,
amb una mitjana de 285 per espectacle. Això va significar un increment de 600
persones de públic més que en l’edició del 2007.
- Kata 2008. Alternatives d’oci i consum
Ampliació de la durada del programa en un mes més (de març a juny) i augment de
la quantitat de tallers en gairebé una vintena (de 27 a 45).
- Espai Dona Parla (Dia Internacional de la Dona)
Novetat del 2008. Un espai per on totes les dones de Tarragona i de fora van poder
dir la seva tot commemorant el Dia Internacional de la Dona. Més de 50 dones de
totes les edats i nacionalitats van participar en aquest projecte.
- Murs que Parlen (Binomi Cultura-Joventut)
Novetat del 2008. Llicències per a projectes joves de pintura urbana, per facilitar als
creadors locals l’art de carrer. Rebudes més de 20 propostes d’actuació sobre murs, i
portades a terme durant el 2008, 10 intervencions artístiques.
- Mostra d’Espectacles al carrer
7 companyies participants i organitzadores amb prop de 800 assistents a la Plaça de
les Cols.
- Estiu Jove 2008
87 activitats, cursos i tallers d’estiu a Tarragona. 34 gratuïts i 53 de pagament. 3.550
places ofertades en total (1000 places més que el 2007) Espais d’acció diversificats
per tot el mapa ciutadà.
- Cultura de Carrer
S’ha passat de 5 a 10 espectacles al carrer. Espais d’actuació han estat la Plaça de
Sedassos i el Parc de la Ciutat (novetat 2008).
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- Cicle Carello
Novetat 2008. Tallers de creació audiovisual formatius a mode de workshops amb
una participació de 30 joves. Finalització dels 4 tallers amb accions de carrer i
performance – 3 actes a la plaça dels Sedassos amb una assistència de 600 persones
en el total. Coorganitzen Arnolfini.
- Visió nocturna
Programa de nits d’oci jove. (Edició juny-setembre; edició octubre-gener)
Novetat com a programa al 2008. 40 activitats en les seves dos primeres edicions
amb 550 joves assistents i participants a les activitats programades per la franja
horària nocturna.
- Programa Brúixola
- Parlem (xerrades i grups de discussió)
5 Xerrades sobre els següents temes: gènere, hàbits alimentaris, nutrició, política i
comunicació
14 Grups de discussió on s’han debatut temes d’interès juvenil com els hàbits i
consums nocturns, l’habitatge, la creació artística, la sexualitat, etc.
- De Nit. (intervencions en espais d’oci nocturn i barres saludables)
9 intervencions nocturnes i 3 barres saludables amb la participació de les següents
entitats: Raíces, la Pell del Llavi, A.V La Floresta, Som.NIT i H20.

Activitats durant els mesos de tardor concentrades especialment als barris de Ponent
i a la part Alta de Tarragona, per promoure la creació d’espais de trobada on els
joves veïns de diferents orígens es relacionin i comparteixin interessos i necessitats,
a la vegada que es tracta sobre les experiències de convivència multicultural entre
estrangers i autòctons.
- Cicle de Cinema Pantalla del Món
Novetat 2008. Cicle de cinema que neix amb la intenció de donar a conèixer i tenir
accés a cinema no comercial d’indrets del món on és difícil tirar endavant produccions
cinematogràfiques. En aquesta primera edició, el cicle va portar com a cognom
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“Àfrica Itinerant” i va consistir en la projecció d’un llargmetratge, 3 documentals i 3
curtmetrarges tots ells amb orígens a l’Àfrica.
- Jornada de convivència i creació d’espais interculturals
L’edició d’enguany (3a), i coincidint amb l’Any Europeu del Diàleg Intercultural, la
Jornada va portar com a títol “La Cultura: Un espai de trobada pel foment de la
convivència juvenil”, centrant-se en experiències en el camp de la cultura així com en
les diverses disciplines de l’art com la literatura, la pintura i el teatre, amb l’objectiu
de visualitzar i analitzar propostes concretes d’intervenció social per a la convivència.
Més de 80 joves van assistir a aquesta fita.
- II edició del documental de carrer
Creació del II documental de carrer, “Viatge per Campclar”. Un recorregut pel barri
de Campclar, conduït per joves de Ponent, que posa al descobert els avantatges i
desavantatges de créixer a l’extrarradi tarragoní.
Taller on els joves tenen al seu abast tot el material necessari per duu a terme totes les
fases del documental. Ells escullen els temes a tractar, l’elaboració del guió, graven
i fan part del muntatge final. Tota una eina de creació i d’expressió d’opinions i
inquietuds dels joves, a vegada que aprenen a utilitzar les noves tecnologies digitals.
- Projecte Plaça Major. Parc de Nadal 2008
Cinc companyies i entitats artístiques fusionades sota el paraigua d’un mateix projecte.
L’experiència va acollir durant els 12 dies del Parc a més de 35 joves intercanviant
estils i disciplines per construir una autèntica festa de bogeria i passió. En aquesta
ocasió han participat: Cia. Casa degli Alfieri, Aula de teatre de la URV, Aedos,
Arnolfini i Don Simon y Telefunken.
- Redacció i desenvolupament del nou Pla Local de Joventut 2012
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La Unitat Tècnica de Salut Pública (UTSP) ha realitzat durant l’any 2008 els següents treballs:
Aigües no classificades
- Mostres

3

- Anàlisis

14

Aigües consum i xarxa de distribució de l’aigua
- Mostres

44

- Anàlisis

220

Aigües de Piscines i Polisportius
- Mostres d’aigües de vas de piscines

124

- Anàlisis

620

- Mostres vestidors i platges de polisportius

631

- Anàlisis

1893

Aigües de mar/platja
- Mostres d’aigües de bany

176

- Anàlisis

452

Menjadors escolars
- Mostres

35

- Anàlisis

210

- Mostres

17

- Anàlisis

85

Formatge Fresc
- Mostres

9

- Anàlisis

27

Gelats i orxates		
- Mostres

9

- Anàlisis

49
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Interlaboratori i control de qualitat
- Mostres

34

- Anàlisis

144

TOTAL Mostres

1.082

Anàlisis

3.714

Trucades al Telèfon Blanc:
- Sanitat animal i Servei de Llacers

268

- Plagues i Servei de desinsectació i desratització

611

- Altres

31

TOTAL Trucades

910

Expedients, Oficis de Denúncia i Inspeccions:
- Inspecció per terrenys insalubres
- Inspecció sanitat animal
- Informes varis per resolució d’expedient
- Control higienicosanitari de locals

18
106
88
174

Gossera Municipal i Llacers:
- Gossos/gats recollits llàcers per trucades Telèfon Blanc i Protectora:
- Gossos sacrificats
- Gossos portats a la Protectora
- Gats recollits

232
10
191
71

- Gats sacrificats

2

- Gats portats a la Protectora

69

- Proves de lehismània i desparasitacions

70

- Gossos lliurats al seu propietari

31

• Controls de funcionament dels treballs realitzats per l’empresa SEDYF durant el
2008, respecte a la contracta de desratització, desinfecció i desinsectació dels col·legis
públics i del terme municipal de Tarragona.
•Controls de l’empresa SEDESA, respecte a la contracta per a la recollida de coloms
durant l’any 2008
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• Control de l’empresa Bioacústic que va realitzar el controls dels estornells al
municipi.
• Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques compartides entre els
alumnes del Mòdul de Dietètica i Nutrició de l’Institut Cal·lípolis i l’Ajuntament de
Tarragona.
• Participació en programes de Ràdio Tarragona per informar sobre qüestions
higiènicosanitàries d’aliments, establiments alimentaris i sanejament ambiental.
• Participació en el projecte Europeu EQUASE d’intercal·libració de laboratoris de
microbiologia europeus.
• Participació al projecte FEPAS d’àmbit europeu.
• Participació en el projecte INTER 2000 d’intercal·libració de laboratori de
microbiologia coordinat pel Laboratori d’assaig agroalimentari.
• Control de l’empresa contractada pel tema de la legionel·losi als edificis i fonts
ornamentals municipals.
La Unitat Tècnica de Medi Ambient ha realitzat durant l’any 2008 els següents
treballs:
Anàlisis d’aigües
- Mostres

8

- Anàlisis

23

C A P Í T OL V

- Aigües no classificades

- Aigües de bany de piscines
- Mostres

137

- Anàlisis

656

- Aigües residuals urbanes amb tractament (EDAR)
- Mostres

32

- Anàlisis

94
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Expedients, oficis de denúncia i inspeccions:
- Inspecció d’abocadors

187

- Inspeccions vàries

67

- Inspeccions Telèfon Verd

13

• Control informes ACA abocament d’indústries al clavegueram

51

• Control informes EMATSA abocament d’indústries al clavegueram

52

• Control permisos a empreses d’abocament al clavegueram

39

• Control d’aturades i posades en marxa d’Ercros

11

Informes d’activitats del membre de la Ponència d’avaluació ambiental

257

• Altres
- Assistència a diversos cursos de protecció del medi ambient. Diputació de Tarragona.
- Participació al programa d’intercal·libració INTER-2000
- Seguiment cimentera “Cementos Esfera”, anàlisis contaminació atmosfèrica.
- Elaboració nous convenis amb EMATSA i Agència Catalana de l’Aigua per
abocaments d’aigües residuals al clavegueram municipal.
- Control contaminació atmosfèrica XVPCA.
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Des de Polítiques d’Igualtat s’han realitzat durant l’any 2008 els següents treballs:
En el registre intern de la conselleria de Polítiques d’Igualtat hi consten 68 expedients:
Expedients classificats per àrees
Han estat 68 expedients: Àrea de Dones: 27; Àrea de Discapacitats: 26; Àrea de
Diversitat Sexual: 2; Àrea d’immigració: 4; Àrea de Polítiques d’Igualtat: 9
Subvencions
• Resolució: ASC/919/2008, de 2 d’abril, per la qual s’aproven les bases per
a la concessió de subvencions a ens locals per finançar despeses derivades de
l’elaboració i implementació o desenvolupament de polítiques de dones.
Resolució: ASC/920/2008, de 2 d’abril per la qual s’obre convocatòria....., dins
l’exercici 2008
- Per l’elaboració, disseny d’un Pla de polítiques de dones
- Pel Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD)
L’òrgan concedent és l’Institut Català de les Dones.
La subvenció per a cada una d’aquestes actuacions ha estat concedida.
• Ordre IRP/114/2008, de 13 de març, per la qual s’aproven les bases generals
que han de regir les subvencions als ens locals i consorcis per a promoure la
participació ciutadana, i s’obre convocatòria pública per al període 2008-200902-06.
C A P Í T OL V

- Casal de les dones
- Consell Municipal de les dones,
- Trobada de famílies lesbianes i gais
L’òrgan concedent és el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació.
La subvenció per a cada una d’aquestes actuacions ha estat denegada.
• Ordre IRP/424/2007, de 13 de novembre, per la qual s’aproven les bases
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reguladores de les subvencions destinades al pla de formació de participació
ciutadana en l’àmbit local i s’obre la convocatòria pública. (DOGC núm. 5015,
23/11/07)
- Per a jornades de participació Consell Municipal de la Discapacitat
- Per a jornades de formació per a la creació del Consell Municipal de les Dones.
L’òrgan concedent és el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
Per aquesta subvenció l’Ajuntament presenta la corresponent renúncia a les
subvencions atorgades per la Direcció General de Participació Ciutadana del
Departament d’Interior
Expedients destacats
• La setmana commemorativa del Dia Internacional de les dones.
S’han realitzat diferents activitats lúdiques i culturals amb motiu de la
commemoració el dia 8 de març del Dia Internacional de les Dones, entre d’altres
hi consten:
- 8è Concurs de prosa “Relats de Dones”
- Diferents exposicions.
- Conta contes de gènere per a nens, a diferents espais de la ciutat.
- Representació teatral a càrrec de diversos col·lectius de dones de la ciutat.
- Xerrada “Trencant estereotips”, a càrrec de la Federació d’Associacions Gitanes
de Catalunya FAGIC.
- Xerrada “Perfils de dones”. Tres dones fan reflexions de les seves vides en clau de dona
- La Lectura del Manifest per part dels representants de la Corporació.
- Projeccions de pel·lícules amb temàtica de dones.
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• Adhesió a la “Carta Europea para la Igualdad”. Aprovat al Consell Plenari del
28 d’abril de 2008.
• III Congrés Nacional per Racionalitzar els Horaris Espanyols.
• La setmana commemorativa del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
25 de novembre
S’han realitzat diferents activitats lúdiques i culturals amb motiu de la commemoració
el dia 8 de març del Dia Internacional de les Dones, entre les que destaquen:
- Col·loqui al voltant de la violència psicològica, amb la participació de Gemma
Lienas, escriptora d’èxit i presidenta de la Associació “Dones en Xarxa”.
- Xerrada “Una visió de les Dones Africanes a Catalunya” a càrrec de Remei
Sipi Mayo.
- Lectura del Manifest Unitari del Govern de la Generalitat (Convocatòria conjunta
ICD i Ajuntament):
“La violència masclista: un problema de totes i tots”,
- Projecció fotogràfica “Imatges contra la violència de gènere”, realitzades per
alumnes del Centre d’Estudis de la Imatge.
S’han realitzat tallers de sensibilització i prevenció als centres escolars d’ESO i
Batxillerat.
• Presentació i signatura del Protocol d’Actuació i Circuit d’Intervenció en situacions de

• Modificació del Reglament del Consell Municipal dels Discapacitats. Aprovat al
Consell Plenari del 28 de novembre de 2008
• Elaboració del Pla d’Igualtat de la ciutat de Tarragona. Aprovat al Consell Plenari
del 27 de gener de 2009.
• Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, la Diputació de Tarragona i el
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya pels anys 2008, 2009, 2010
i 2011, pel que es regula el programa de cooperació i assistència tècnica de la
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Diputació de Tarragona per al desplegament de la Xarxa d’Agents Locals d’Igualtat
• Morts de Violència de Gènere. A Catalunya durant l’any 2008 hi ha hagut 12
víctimes mortals, pels quals s’ha convocat un minut de silenci.
Servei Municipal dels Dispacitats
El Servei Municipal dels Discapacitats que dóna suport, informació i assessorament
a les persones amb discapacitat de la ciutat de Tarragona, està format per un Tècnic
de la Discapacitat i, l’1 de juliol s’inicia el Programa Professional de referència per a
persones amb discapacitat, fruit del Conveni de Cooperació Interadministrativa signat
entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Ajuntament de Tarragona.
S’han gestionat un total de 26 expedients
Activitat del Servei
• Reserva de plaça d’aparcament:
Des del Departament de Trànsit de l’Ajuntament de Tarragona, com a part de la
tramitació, ens sol·liciten un informe sobre la viabilitat o no la concessió de la reserva
de la plaça d’aparcament a les persones que ho sol·liciten.
S’han tramès al Departament de Trànsit de l’Ajuntament, 11 informes valoratius (tots
ells positius).
• Beques PANASAHCS:
S’han gestionat 31 beques d’estudis corresponents a l’any 2007 i s’han rebut 48
sol·licituds per l’edició de la convocatòria 2008, de les quals s’han aprovat 40 beques
individuals i 6 ajuts a projectes formatius d’entitats.
Tanmateix hem aprofitat aquest any per gestionar la tramitació d’aquelles beques
pendents corresponents als anys 2005 i 2006. Beques pendents convocatòria 2005: 3;
Beques convocatòries 2006: 14
• Transport adaptat:
Actualment, un total de 74 persones amb discapacitat del municipi de Tarragona són
persones beneficiàries del servei de transport adaptat.
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• Programa Tarragona Sense Barreres:
Una desena de voluntaris amb mobilitat reduïda que formen el grup Tarragona
Sense Barreres s’ha reunit periòdicament per tal d’elevar propostes als diferents
departaments de millora de l’accessibilitat a la ciutat. El dia 5 de desembre el conseller
responsable del Departament de Mobilitat, va convocar a instància del grup una
trobada amb tècnics de diferents àrees relacionades amb l’accessibilitat.
• Suport a l’experiència del GAM Respira de Bonavista:
Promogut per l’Àrea de Salut de Bonavista, es constituí un grup d’ajuda mútua que
integren persones amb mobilitat reduïda de Bonavista i La Canonja.
Actes destacats impulsats des del Servei Municipal dels Discapacitats
• Festa per a tothom: Del 14 al 24 de setembre.
Iniciativa per facilitar la participació de la ciutadania amb mobilitat reduïda,
especialment la usuària de cadira de rodes, a les festes de Santa Tecla amb l’ajuda de
persones voluntàries.
S’ha fet una representació al Teatre Metropol amb la participació dels grups Al Trot
Teatre (Associació Provincial de Paràlisi Cerebral) i Ganyotes (Fundació Sant Joaquim
i Santa Anna), en la que una part significativa dels elencs era composta per gent amb
discapacitat.
S’ha realitzat un itinerari festiu interpretat en llengua de signes.
Per gentilesa de la companyia Dow, col·laboradora del programa, va tenir lloc un

• Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat:
El dia 3 de desembre, es va organitzar una jornada commemorativa envers la
discapacitat.
• Parc de Nadal de la Ciutat de Tarragona:
Dins de la programació de les activitats del Parc de Nadal, s’ha organitzat una
activitat específica com és: “L’univers sord. La llengua de signes: una altra forma de
parlar”.
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Consell Municipal dels Discapacitats
Revitalització del Consell i modificació del Reglament que estava obsolet per tal de
facilitar la participació al conjunt d’entitats que treballen a la ciutat i a les famílies que
representen persones amb discapacitat.
Formen part del Consell un total de 18 entitats i associacions representatives de
les necessitats i dels interessos de les persones amb discapacitat. Aquest any 2008
destaca l’incorporació de 5 entitats.
S’han convocat:
Dos Comissions Executives del Consell Municipal dels Discapacitats.
Una Assemblea del Consell Municipal dels Discapacitats.
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El Departament de Sanitat ha realitzat els següents treballs:
Total expedients tramitats l’any 2008: 550
Classificació per matèries:
• Llicències de gossos potencialment perillosos: 21
• Insalubritat d’immobles edificats, locals, etc.: 49
• Insalubritat de terrenys, parcel·les, solars, etc.: 55
• Molèsties produïdes per animals domèstics:
lladrucs, males olors, embrutar d’excrements la via pública, etc.: 41
• Gossos: sense lligar, sense morrió, sense censar, atacs, perillosos sense
documentació (assegurança, llicència): 46
• Gossos a les platges: 192
• Incidències general sobre gossos i altres animals: 23
• Autoritzacions sanitàries de carnisseries: 9
• Desinfecció, desratització i desinsectació: 35
C A P Í T OL V

• Establiments i comerços amb infracció de normativa sanitària: 3
• Piscines d’ús públic: 22
• La resta correspon a matèries diverses com tramitació i gestió de les factures pels
serveis contractats, gossos abandonats, controls a establiments alimentaris, neteja,
manteniment i obres a les instal·lacions del CRAMT (centre de recollida d’animals
al municipi de Tarragona), molèsties i insalubritat per coloms; etc.
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Expedients destacables:
• Conveni amb el Col·legi Estela per realitzar teràpies assistides amb gossos.
• Conveni amb el Col·legi El Pont per realitzar teràpies assistides amb gossos.
• Conveni amb el Col·legi La Muntanyeta per teràpies assistides amb gossos.
• Conveni amb Carelia Via Social, per l’ús de les instal·lacions del CRAMT.
• Contracte d’incineració d’animals de companyia, per l’any 2009.
• Contracte del servei de Llacers d’urgència, per l’any 2009.
• Contracte d’eutanàsia d’animals de companyia, per l’any 2009.
• Inici de la campanya per atorgar als establiments de pircing, tatuatge i
micropigmentació l’autorització sanitària.
• Contracte per la neteja de la xarxa interior de sanejament del Centre de
Recollida d’animals, per l’any 2009
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El Departament de Serveis Socials ha realitzat, durant l’any 2008, els següents
treballs:
Nombre d’entrades al Registre General

2.381

Nombre de sortides al Registre General

1.170

Convenis signats
Contracte Programa per a l’any 2008 per a la coordinació, cooperació i col·laboració
entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Ajuntament de Tarragona, en
matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al benestar social.
• Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i la Unió de Sindicats
Intercomarcal de CCOO de Tarragona per a 2008.
• Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i l’Associació d’Ajuda
Mútua d’immigrants a Catalunya (AMIC) per a 2008.
• Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i Càritas Diocesana de
Tarragona en termes d’immigració per a 2008.
• Conveni de col·laboració amb la Fundació L’Heura per a 2008.
• Projecte de creació de l’Oficina Local de l’Habitatge i el Conveni de Col·laboració
entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i

• Conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública, adscrita al
Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’Ajuntament de Tarragona i l’empresa
SMHAUSA, per a la gestió del Programa de Mediació per al lloguer social en el
municipi de Tarragona.
• Conveni entre l’Ajuntament de Tarragona i el Servei Municipal de l’Habitatge i
Actuacions Urbanes SA (SMHAUSA) pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió sobre
l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació d’especial interès i amb
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caràcter excepcional dels “1500 habitatges de Sant Salvador de Tarragona”.
• Pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona, relatiu a
l’Oficina Local d’Habitatge ubicada a Tarragona, per a 2009.
• Pròrroga del Conveni de col·laboració i l’encàrrec de gestió entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, l’Ajuntament de Tarragona i el
Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A. (SMHAUSA) per a la
gestió del Programa de Mediació per al lloguer social per a 2009.

Subvencions sol·licitades
• Sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Transport de la Generalitat
de Catalunya, per al sistema de tarifació social per al transport urbà a jubilats i
pensionistes.
• Aprovació del Projecte Iniciativa Urban del barri de Sant Salvador de Tarragona,
per tal participar en la convocatòria de la Iniciativa Urbana (URBAN), dins del
programa operatiu de Catalunya 2007-2013.
Altres actuacions
• Adhesió de l’Ajuntament de Tarragona com a soci fundador de la Fundació
Catalana Privada de Suport a la Gent Gran.
• Aprovació del Reglament del Servei d’atenció domiciliària de l’Ajuntament de
Tarragona.
Informes de reagrupament familiar
• S’han sol·licitat 619 Informes sobre allotjament adequat per a Reagrupació Familiar
per a estrangers residents.
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• S’han tramitat els 619 informes d’acord amb el següent detall:
Segons país de procedència: Algèria, 11; Argentina, 17; Bolívia, 20; Brasil, 3;
Camerun, 2; Colòmbia, 124; Congo, 2; Cuba, 6; El Salvador, 1; Egipte, 1; Equador,
23; Espanya, 10; Filipines, 20; Geòrgia, 5; Ghana, 9; Hondures, 2; India, 4; Kenya,
1; Macedònia, 1; Mali 2; Marroc, 217; Moldàvia 4; Nigèria, 20; Pakistan, 24;
Paraguai, 1; Perú, 11; Rep. Dominicana, 12; Rússia, 1; Senegal, 7; Ucraïna, 9;
Uruguai, 2; Veneçuela, 3; Xile, 10; Xina, 34.
Total: 619
Segons zona de residència: Bonavista, 68; Cala Romana, 1; Campclar, 50; Campsa,
1; el Pilar, 7; Icomar, 7; La Canonja, 1; la Floresta, 10; la Granja, 8; els Mongons,
4; Monnars, 1; Parc Riu Clar, 3; Riu Clar, 9; Sant Pere i Sant Pau 38; Sant Ramon, 2;
Sant Salvador, 68; Tamarit, 3; Tarragona, 268; Torreforta, 70.
Total: 619
Informe arrelament social
• S’han sol·licitat 498 Informes d’arrelament social.
• S’han tramitat 498 informes d’acord amb el següent detall:
Segons el país de procedència: Algèria, 6; Angola, 1; Argentina, 23; Armènia,
Congo, 2; Cuba, 6; El Salvador, 1; Equador, 5; Gàmbia 1; Geòrgia, 12; Ghana,
7; Guatemala, 1; Guinea, 3; Hondures, 2; Índia, 7; Iugoslàvia, 1; Mali, 1; Marroc,
177; Mauritània, 1; Mèxic, 3; Moldàvia, 2; Nepal, 1; Nigèria, 30; Pakistan, 44;
Panamà, 1; Paraguai, 4; Perú, 3; Rep. Dominicana, 1; Rússia, 6; Senegal, 8;
Turquia, 1; Ucraïna, 3; Uruguai, 4; Veneçuela, 9; Xile, 12; Xina, 20.
Total: 498
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1; Bèlgica 1; Bielorússia, 3; Bolívia, 35; Brasil, 15; Camerun, 2; Colòmbia, 32;
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Segons zona de residència: Arrabassada, 1; Bonavista, 36; Campclar, 42; el Pilar,
2; Icomar, 3; la Floresta, 7; la Granja, 10; la Móra, 1; Riu Clar, 10; Sant Pere i Sant Pau,
30; Sant Ramon, 3; Sant Salvador, 59; Tamarit, 2; Tarragona, 238; Torreforta, 54.
Total: 498
Targetes per a la utilització gratuïta dels autobusos municipals per a pensionistes,
jubilats i jubilades
S’han lliurat un total de 3.172 targetes
- Jubilats (majors de 65 anys)

1066 targetes

- Pensionistes

242 targetes

- Duplicats

633 targetes

- No funcionen

514 targetes

- Renovació pensionistes

717 targetes

Targetes de permissibilitat d’aparcament per a persones amb disminució
S’han presentat: 187
Pendents de l’any 2007: 5
S’han concedit 131 targetes: 32 titular conductor; 99 titular no conductor; 21
duplicats; 31 no concedides; 4 en tràmit; 4 transport col·lectiu; 1 baixa.
Atorgament de subvencions
• Ajuts per a persones perceptores de prestacions baixes per a fer efectives despeses
bàsiques de la llar:
S’han presentat un total de 881 sol·licituds
Se n’han tramitat un total de 822, amb un total de 56.398,58 €
Se n’han denegat 59.
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Treballs d’enllaç
S’han realitzat durant tot l’any treballs d’enllaç entre l’Ajuntament de Tarragona i
l’Institut Municipal de serveis socials de Tarragona.
Consell Municipal de la Gent Gran
S’han convocat: 3 Assemblees del Consell Municipal de la Gent gran; 6 Comissions
Executives del Consell Municipal de la Gent gran
Comissió informativa i de seguiment de l’Àrea de Serveis a la Persona
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S’ha convocat 7 Comissions informatives.

MEMÒRIA 2008 AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL

377

