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La gestió administrativa de l’Àrea de Cultura s’estructura en tres parts com s’indica a
continuació, les quals durant l’any 2008 han realitzat els següents treballs:
1. Tramitació administrativa general que inclou la gestió de la contractació, convenis,
cessió d’espais i altres.
2. Comptable i pressupostària.
3. Assessorament jurídic i coordinació general en matèria administrativa de la gestió
de l’Àrea.
Gestió administrativa general
Des del Departament de Cultura s’han instruït 282 expedients administratius.
S’han tramitat 2.651 documents remesos des del registre general d’entrada i s’han
registrat, de sortida, 1.161 documents corresponents a l’Àrea.
Contractació
S’han dut a terme la contractació dels serveis, subministraments i assistència,
corresponents a totes les activitats següents organitzades des de l’Àrea:
• Lletres i premis literaris: Premis literaris ciutat de Tarragona, Primavera literària,
Tardor literària, Escola de lletres
• Art i exposicions: Antic Ajuntament; Antiga Audiència; Pati Jaume I; Vestíbul del
Teatre Metropol; Tinglado 2
• Espectacles: Programacions estables de Tardor, Hivern i Primavera; Concerts de
Nadal; Dia internacional de la Dansa; Dia internacional de la Música; Festivals
d’Estiu; Kesse
• Festes: Festival internacional de Dixieland, Carnaval, Nit de Sant Joan, Concurs
Corpus, Programa DO Tarragona, Parc Infantil de Nadal
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Convenis
S’ha dut a terme la gestió administrativa de tots els convenis següents signats per
l’Ajuntament i competència de l’Àrea de Cultura:
Agrupació d’Associacions de Setmana Santa, Agrupació Fotogràfica de Tarragona,
Agrupació Portadors dels Nanos Vells, Agrupació Sardanista Tarragona Dansa,
Anima’t Serveis Culturals (programació estable), Arola Editors - Obres Completes de
Pin i Soler, Associació Cor Al·leluia, Associació Cor Ciutat de Tarragona, Associació
Cultural Pajaritu, Associació de Músics de Tarragona (AMT), Associació Pessebrista de
Tarragona, Ateneu de Tarragona, Ball de Bastons de Tarragona, Banda Unió Musical
de Tarragona, Casal Tarragoní, Centre d’Estudis Històrics i Socials “Guillem Oliver”,
Colla La Bota, Conjunt Orquestral Camerata XXI, Cooperativa Obrera Tarraconense
(el Magatzem), Cor Gregal, Coral Augusta, Coral del Serrallo, Esbart Dansaire de
Tarragona, Esbart Santa Tecla, Espai Zero SCP, Fundació Privada Forum, Gremi
de Pagesos “Tres Tombs”, Juventuts Musicals, La Sang (2007/08/09) Restauració
Teulada, La Vaqueria, Music Boxes, Play Acció Cultural, Reial Societat Arqueològica
Tarraconsense, Societat Catalana de Teatre Grecollatí, Societat Coral l’Ancora;
Societat Cultural Mos Cantars i Trono Serveis Culturals, SL.
Cessió d’espais
S’ha tramitat i gestionat la cessió dels espais municipals, la gestió dels quals correspon
al Departament de Cultura: Centre Cultural El Pallol (Antiga Audiència), Teatre
Metropol i Teatre Auditori Camp de Mart.
Altres
Convocatòries i bases
S’han tramitat les següents:
- Premis Literaris any 2008: 19è Premi ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler,
19è Premi de biografies, autobiografies, memòries i dietaris Rovira i Virgili, 19è
Premi de poesia Comas i Maduell, 12è Premi de narrativa curta per Internet Tinet, 9è
Premi de traducció Vidal Alcover i 8è Premi de cultura popular Joan Amades.
- Premi Internacional de Composició Musical Tarragona – 2008
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- Beques i ajuts culturals per al 2008: Modalitat I – Premis-beca de recerca en
els diferents camps de la cultura, especialment en els dels diferents camps de la
creació i la cultura tradicional, que són els que abasta la competència de l’àrea
de Cultura; Modalitat II – Premis-beca de creació adreçats als creadors individuals
i col·lectius en els diferents àmbits artístics (composició musical, literatura, arts
visuals, arts escèniques i curtmetratges); Modalitat III – Beques per a joves creadors i
investigadors per assistir a festival, mostres, congressos i altres certàmens de la seva
especialitat; Modalitat IV – Ajuts a projectes culturals singulars; Modalitat V – Ajuts
a projectes juvenils específics; Modalitat VI – Ajuts a l’edició de llibres d’especial
interès.
- Bases de la convocatòria del concurs de cartells de carnaval 2008
- Bases de la convocatòria del concurs de comparses de carnaval 2008
- Bases de la convocatòria del concurs de castells de focs 2008
- Bases de la convocatòria del concurs DO
Concessió de distincions i honors
Medalla d’argent
Géza Alföldy

C.P. 28-04-2008

Fill adoptiu
Theodor Hauschild

C.P. 28-01-2008

Altres expedients destacats: Tramitació contractacions i gestions vàries Teatre
Tarragona; Contractació diferents serveis Casa de la Festa; Contractació diferents
obres al Teatre Metropol.
Gestió comptable i pressupostària
subministraments, serveis i assistència i bestretes de caixa fixa d’acord amb la gestió
del pressupost per al 2008.
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• S’ha controlat el sistema d’ingressos per taquilles i s’han dut a terme les
liquidacions corresponents.
• S’ha tramitat íntegrament des del Departament les subvencions per activitats
culturals davant altres administracions públiques, així com l’acceptació dels ajuts
obtinguts.
Les subvencions obtingudes són les següents:
Generalitat

Arts visuals

45.000,00 €

Generalitat

Arts escèniques

Diputació

XXII Concurs Castells

Diputació

Catàleg programacions culturals

Diputació

Activitats Culturals

45.000,00 €

Diputació

Festival Dixieland ’08

15.000,00 €

120.000,00 €
16.000,00 €
1.150,00 €

Patronats i comissions
Per delegació de la secretaria general, des del Departament de Cultura s’assumeix
la secretaria delegada de les següents comissions i patronats: Comissió informativa
i de seguiment de l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Ensenyament; Comissió de treball
de la Cavalcada de reis; Comissió assessora sobre el Seguici popular de Tarragona;
Comissió seleccionadora de les sales d’exposicions municipals; Comissió consultiva de
Carnaval; Comissió municipal de castells; Patronat Municipal de Turisme.
També s’assumeix la secretaria dels concursos i jurats de les activitats organitzades per
l’Àrea.
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Els treballs realitzats pel Departament d’Ensenyament, durant l’any 2008, han estat
els següents:
Funcionament
Manteniment i conservació dels edificis escolars públics i municipals
S’han cursat un total de 2.133 comunicats a l’empresa municipal d’actuacions als
centres educatius de la ciutat, dels quals se n’han executat 1.661, és a dir un 77,87% .
Les obres executades als centres educatius de la ciutat ascendeixen a 284.661,66 €.
Transport per a les activitats transversals dels centres educatius
S’han contractat viatges per a infantil i primària que han prestat servei a un total de
14.427 alumnes en les seves activitats complementàries i curriculars.
S’han adquirit 2.564 abonaments de transport públic i s’han posat a disposició de
les escoles per a primària, secundària i batxillerat, la qual cosa ha possibilitat el
moviment de 30.730 usuaris d’aquests centres públic i concertats de la ciutat.
L’import total per a les activitats escolars en transport públic ascendeix a 49.450,30 €.
Subvencions
Les subvencions que s’han gestionat des d’Ensenyament Municipals :
Anys Exp.

Objecte ADM/Entitat Concepte

		

/ Servei de l’activitat

Període

2008 288/07 Plàstica CCT

Professors

curs 07-08

8.000,00 €

2008

CCT

Professors

curs 07-08

40.000,00 €

2008 290/07 EMM

CCT

Professors

curs 07-08

30.000,00 €

2008 181/08 LLI

CCT

Beques

curs 08-09

20.700,00 €

EPA

				

Escolarització

				

- Famílies

				

desfavorides
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2009 238/08 LLI

Generalitat

(1r període)

			

Generalitat

Sosteniment

2008 293/07 LLI

Educació

6 LLI

		

Generalitat-

Despeses

EPA

2008 338/08 Bonavista Educació

curs 08-09

192.104,93 €

curs 07-08

811.800,00 €
6.450,00 €

compartides		 2008

					

Del 01/01/08

			

Generalitat-

Posada en

al 30/10/09

2008 67/08

Participació

funcionament

CMI

			
		

Generalitat

Plaques -Institut

2008 254/08 solars

Energia

			

Generalitat-

		

7.500 €

Plaques Institut

Plaques solars
CEIP Miracle

		

570,00 €

1.141,38 €

Plaques solars

2008 254/08 solars

Energia

CEIP Serrallo

		

2008 256/08 OME

Generalitat

OME

curs 07-08

32.135,00 €

curs 08-09

232.800,00 €

				

sosteniment

2008 294/08 EMM

- justificació

Generalitat

				

sosteniment

2008 301/08 UEC

Generalitat

- justificació

curs 08-09

65.432,00 €

2008 161/08 Teatre

Diputació

Activitat

curs 08-09

24.000 €

					

TOTAL

1.472.633,31 €

Llars d’infants municipals
El nombre de places existents en aquest curs 07/08 és el següent:
Nom del centre

Oferta de places 07 08
nadons 1 a 2 anys2 a 3 anys

384

Total

Llar d’infants El Ninot

---

39

60

99

Llar d’infants La Taronja

---

13

20

33

Llar d’infants El Miracle

---

13

40

53

Llar d’infants Sant Salvador

---

13

40

53

Llar d’infants El Serrallo

---

13

40

53

Llar d’infants Arrabassada

8

26

40

74

Llar d’infants Sant Pere i Sant Pau

8

26

60

94

Llar d’infants Bonavista

8

26

40

74

TOTAL				

533
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Activitats de difusió de procés preinscripció
Jornades de portes obertes
Totes les llars d’infants municipals van organitzar i programar jornades de portes
obertes. Les famílies tenen la oportunitat d’atansar-se als centres, visitar-los i rebre
informació sobre tot allò que els interessa.
Pàgina web
A la pàgina web es va inserir i actualitzar tota la informació referent a la preinscripció
i la matrícula, legislació, enllaços, etc.
Programació d’activitats dels centres
Tenen especial rellevància les de festes tradicionals (la castanyada, el caga tió i els
reis, la mona, sant Jordi, la festa de final de curs, etc.). Durant el curs 2007-2008
hi destaquen: La celebració del carnaval, amb la participació de les llars d’infants
municipals a la Rueta del carnaval dels petits; amb motiu de carnaval es fan tallers de
pares i mares per tal de confeccionar les disfresses; diverses sortides dels infants de les
escoles bressol a activitats com són teatre (Teatre Metropol) i excursions a la granjaescola; activitats de psicomotricitat a les escoles bressol el Ninot i la Taronja; festes
tradicionals i acomiadament del curs.
Activitats adreçades a les famílies
• A les escoles bressol El Ninot i La Taronja durant el mes de desembre es lliura a les
famílies un dossier sobre “El joc i les joguines”. Aquest dossier conté informació sobre
les qualitats exigibles a una joguina i les que són més recomanades segons l’edat.
• Totes les escoles bressol han realitzat diverses activitats adreçades a les famílies, com
són xerrades sobre temes relacionats amb els infants.
• Altres activitats en què també han participat les famílies és la Rueta de Carnaval.

• Durant el mes d’abril o en els actes que s’organitzen per Sant Jordi s’inclou una activitat de
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música a càrrec dels músics de l’aula d’instruments tradicionals, on els pares també en van
poder gaudir. Aquesta activitat està organitzada en col·laboració amb la UT de Música.
• Biblioteca. Els pares/mares de les escoles bressol El Ninot i La Taronja han pogut
passar una estona a la biblioteca compartint els contes amb els seus fills/es. L’horari és
concertat a la tarda i al migdia per als infants que no utilitzen el servei de menjador.
• Una activitat adreçada a les famílies i que per la seva singularitat cal destacar, és la
duta a terme per la llar d’infants de Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau que consisteix
en una carta d’acomiadament que les educadores donen als infants i a les famílies
per destacar els fets mes importants d’aquell curs: les coses que han après, les visites
importants com la del pare Noel, les disfresses, els animalons de l’escola, etc.
• Cicle de xerrades del programa Créixer amb tu:
El cicle de formació Créixer amb tu de la Generalitat de Catalunya s’ofereix als
ajuntaments que el vulguin dur a terme. Va adreçat a les famílies amb infants menors
de tres anys i té l’objectiu d’assegurar la qualitat de la tasca educativa de la família i,
conseqüentment, el desenvolupament harmoniós i equilibrat dels infants.
Plàstica a les llars d’infants
Al llarg de tot el curs, totes les llars d’infants han comptat amb l’assessorament de
plàstica. Aquesta activitat ha resultat molt engrescadora per als centres.
Música a les llars d’infants: projecte Picanterols
• En col·laboració amb la tècnica d’ensenyaments musicals, es va continuar
desenvolupant el projecte Picanterols a les llars d’infants. Aquest projecte és
desenvolupat a cada centre per la especialista de música a les llars d’infants.
Participació de les famílies en el projecte Picanterols
La participació de les famílies en el projecte suposa recollir algunes de les seves
demandes que augmentin els seus recursos vers la comunicació dels seus fills i filles a
través de la música.
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Aquesta participació s’ha dut a terme a través de tallers programats. Aquest curs
s’han dut a terme a les llars d’infants el Ninot i la Taronja.
Activitats de formació adreçades a les docents
• Es dedica una jornada a la formació de les docents de totes les llars d’infants
municipals abans de començar el curs i durant els primers dies de setembre.
• Curs iniciació al llenguatge musical. 20 hores. Aquest curs només anava adreçat
a les educadores de les LLI El Ninot i La Taronja ja que es un curs de formació del
personal de l’Ajuntament. Es va realitzar durant cinc sessions dels mesos de gener i
febrer de 2008.
Equip psicopedagògic municipal
S’ha intervingut en els següents àmbits: infants, famílies, educadores, coordinació
amb altres institucions, EAP, ICASS, ONA, etc.
Actuacions realitzades:
Equip psicopedagògic municipal 0 - 3
Suport a les educadores i direcció

24,53 %

Atenció als infants i la seva diversitat

36,80 %

Intervenció amb les famílies

10,42 %

Reunions de coordinació de l’equip

15,33 %

Coordinació amb altres institucions
• Icass

0,61 %

• ONA

2,45 % 12,87 %

• Ajuntament

9,81 %
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Plans educatius d’entorn
Els Plans Educatius d’entorn són una proposta educativa i innovadora que vol donar
resposta a les necessitats de la nostra societat. Es tracta d’una iniciativa de cooperació
educativa entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el
Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona.
El curs 2007/08 s’amplien considerablement els plans educatius d’entorn arribant a
tres zones de Tarragona: Sant Salvador, Bonavista - La Canonja, i la zona de Ponent
(Campclar, Torreforta, Parc Riuclar, etc.) amb un pressupost total de 327.971 €.
L’ampliació de les activitats del PEE ha estat possible per la creació d’una estructura
organitzativa dividida en diferents nivells.
La Permanent de la Comissió Local ha realitzat el seguiment de les actuacions i la
connexió continua entre els diferents serveis, especialment entre les diferents àrees de
treball de l’Ajuntament i el Departament d’Educació.
Dins del seu àmbit de treball ha estat molt positiva la constitució de dues comissions:
absentisme i esportiva. La constitució de les comissions de PEE als centres educatius ha
potenciat la implicació dels docents i de les AMPA en la realització de les activitats.
El Pla d’Actuacions del PEE del curs 2007-2008 estava format per 51 activitats amb
un pressupost global de 328.221 €.
De les activitats que han tingut una valoració positiva caldria destacar:
Activitats finalistes:
Són les que es realitzen directament als centres educatius i inclouen diferents
actuacions:
L’estudi assistit és una activitat de suport a la tasca escolar que s’ha realitzat a tots els
centres de primària i secundària del PEE i en el qual han participat més de 600 alumnes.
Les activitats esportives i artístiques s’han organitzat des del propi PEE o bé en
col·laboració amb les AMPA dels centres educatius. La seva implantació ha estat molt
diversa en funció de la tradició del centre i de les possibilitats organitzatives.
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Aquest conjunt d’activitats –esportives, artístiques i estudi assistit– es realitzen
majoritàriament en horari extraescolar i la seva incidència en l’activitat normal dels
centres ha estat afavorida per la figura dels coordinadors d’activitats, programa que
s’ha realitzat íntegrament des del PEE.
Activitats complementàries:
Representacions teatrals i musicals en català (Vides rebels, El geperut de Notre Dame,
Via Làctia). La realització de representacions teatrals a les zones ha aconseguit la
participació de tots els alumnes de Primària i ESO. Els espais (CEIP La Canonja i Orfeó
Canongí, CC Torreforta, CC Sant Salvador) han funcionat. Però cal una dotació millor
dels centres cívics.
Els alumnes d’educació infantil i de les llars d’infants han gaudit de l’activitat de
contacontes (Bon dia sol).
Finalment, el procés de valoració ha permès detectar altres actuacions que no han respost
als objectius plantejats, que requereixen un replantejament o bé un impuls més gran.
Difusió dels objectius del PEE i formació de monitors, tècnics i docents.
Participació de les famílies i creació d’espais de trobada i convivència. Orientació
acadèmica i professional dels alumnes amb dificultats.
Blocs d’actuacions: BLOC. Sensibilització i Formació; BLOC. Optimització de
l’escolarització; BLOC. Acollida de les famílies; BLOC Activitats complementàries,
extraescolars o de vacances; BLOC Incentivació Escolar; BLOC Resposta a les
demandes socials; BLOC Acompanyament Acadèmic i professional; BLOC Espais
de trobada i convivència; BLOC Coordinació i dinamització del PEE; BLOC Altres
necessitats
UEC (Unitat d’Escolarització Compartida)
La Unitat d’Escolarització Compartida és fruit d’un conveni de col·laboració entre el
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Tarragona per a la realització d’activitats
l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al
medi escolar.
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Nombre d’alumnes atesos: 17 (amb una mitjana d’assistència anual d’11 alumnes).
Els IES de procedència dels alumnes han estat: IES Torreforta, IES Campclar, IES
Collblanc i IES El Morell.
S’ha de destacar que juntament amb les àrees acadèmiques curriculars obligatòries
també s’han desenvolupat un taller de cuina a la Llar d’Infants el Ninot, un taller d’hort
i jardineria a la UEC, i un taller de fotografia i exposició a final de curs.
Consell municipal d’infants de Tarragona
El Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona en sessió ordinària, en data 5 de
març de 2007, va aprovar definitivament l’Estatut i el Reglament Intern del Consell
Municipal d’Infants de Tarragona, el qual va ser publicat al BOP número 125, de 30
de maig de 2008.
El nombre d’alumnes de cinquè i sisè que estan participant al procés de constitució del
CMIT ha estat de 482.
El nombre de centres participants són 10: CEIP El Miracle, CEIP Pràctiques, CEIP
Saavedra, CEIP Bonavista, CEIP Campclar, CEIP Riuclar, Col·legi Roig, Col·legi El
Carme, Col·legi Sagrat Cor i Col·legi Sant Pau.
Les actuacions portades a terme han estat: Informació de la posada en marxa del
CMIT al centres al mes de maig; elaboració de material informatiu, dossier didàctic
i de material de difusió; presentació del CMIT als centres a la Sala d’actes de
l’Ajuntament de Tarragona el 29 de novembre; visites informatives a directors/es i
tutors/es dels centres (des del 31 d’octubre fins al 15 de novembre); i iniciació de les
actuacions als centres el 17 de novembre de 2008.
Consells escolars de centre
Els Consells Escolars de Centres són òrgans de participació de la comunitat educativa
en el govern dels centres docents, amb funcions en l’àmbit de la programació general i
en el seguiment de l’avaluació de les seves activitats.
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L’Ajuntament de Tarragona ha nomenat els representats municipals que durant
aquesta legislatura formaran part dels òrgans dels centres aporten la representació de
l’Administració Local.
La tipologia de centres són: CEIP, públics i concertats; IES, públics i concertats; centres
docents municipals i Llars d’infants públiques i privades sufragades amb fons públics.
Nombre de representants total ha estat de 63, distribuït als diferents centres de
la ciutat: públics (39 representants); privats (15 representants) i llars d’infants (9
representants).
Programes de formació i inserció laboral
El programa de formació i inserció té com a objectiu agrupar tots els projectes i
activitats que afavoreixin i millorin la transició del món escolar al món laboral en què
participa o col·labora el departament d’ensenyament.
Per desenvolupar aquest programa s’ha creat un grup de treball entre el Servei
Municipal d’ocupació i el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament per coordinar
les activitats que porten a terme en col·laboració els dos departaments.
Projectes en marxa:
• Casa d’Oficis d’Energia Solar: En col·laboració amb el Servei Municipal
d’Ocupació de Tarragona s’ha portat a terme la instal·lació de plaques solars
als CEIP Miracle, Serrallo, Bonavista, Campclar, Mediterrani, Mare de Déu dels
Àngels, Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau.
• Projecte Coneix i Decideix: L’Ajuntament de Tarragona, a través de la
Conselleria d’Empreses, Formació, Ocupació i Consum, la Conselleria
d’Ensenyament i la Conselleria de Joventut, ha decidit unir esforços per tal
presenten més risc de fracàs escolar. A excepció de l’IES Sant Pere i Sant Pau, la
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resta estan inclosos dins dels Plans d’Entorn: IES La Salle Torreforta, IES Sant Salvador,
IES Torreforta, IES Joan XXIII, IES Campclar, IES Collblanc i IES Sant Pere i Sant Pau.
PTT (Pla de transició al treball)
El Pla de Transició al Treball (PTT) és una modalitat de Programa de Garantia Social
que es desenvolupa a Tarragona a les instal·lacions de l’IES Pere Martell mitjançant un
conveni signat entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació.
Cal destacar que dels 32 alumnes del PTT del curs 2007/08 el 60,71% dels alumnes
van aconseguir inserció laboral.
L’aventura de la vida i l’Òrdago
Educació Primària: L’Aventura de la Vida. S’adreça a alumnes de 8 a 12 anys (de
3r a 6è de primària) i es treballa amb materials didàctics atractius (àlbums de cromos
i contes). Té com a objectiu fomentar actituds fermes davant de les conductes que
comporten un risc per a la salut. S’ha desenvolupat en 9 centres de Tarragona (públics
i privats).
Educació Secundària: el programa Òrdago. És la continuïtat del programa l’Aventura
de la Vida. Està adreçat a alumnes de 1r a 4t d’ESO i pretén que els adolescents
disposin d’una informació objectiva, desenvolupin els valors i les habilitats necessàries
per decidir de forma raonada i autònoma en relació al consum de drogues i adoptin
estils de vida saludable. S’ha desenvolupat a 4 centres de Tarragona.
Aquestes actuacions estan desenvolupades en col·laboració amb la Generalitat de
Catalunya i la Fundació Catalana de l’Espai.
Per part del Departament d’Ensenyament el pressupost és de 10.000 €.
Escolarització
L’any 2008 l’OME s’ha refermat com a servei municipal d’atenció ciutadana
de referència en relació a l’escolarització i ha seguit avançant en el procés de
consolidació com a àrea tècnica clau pel que fa a la planificació escolar i educativa.
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Preinscripció ordinària (Des del 25 de març al 13 de juny)
Dins d’aquest període l’OME ha atès 1.191 casos.
Casos atesos per nivell preinscripció 08

Totals

%

Llars

193

16 %

P3

241

20 %

98

8%

659

55 %

Total

1.191

100 %

Consultes ateses segons motiu. Preinscripció 2008

Totals

%

ESO - Secundària (1r)
Altres nivells i ensenyaments

Informació general, procés preinscripció/sol·licitud de plaça 691
Dates

39,8 %

96

5,5 %

Documentació

243

14,0 %

Barem

109

6,3 %

Zona

89

5,1 %

Centres

261

15,0 %

Altres

249

14,3 %

Total

1.738

100 %

A banda de l’atenció directa, s’han editat guies, s’han fet xerrades, actualització de
l’espai web de l’OME al web municipal i s’ha realitzat la jornada de portes obertes
dels centres escolars.
Supervisió i seguiment
S’ha ofert orientació a aquelles famílies que han volgut presentar recursos i
reclamacions al procés de preinscripció per possibles irregularitats.
En el marc de les comissions d’escolarització ha promogut la resolució de 3 denúncies
de famílies que al·legaven frau en les dades aportades en el procés de preinscripció
per manca de dades i les altres dos s’han resolt.
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Matrícula viva
Informació i orientació
Indicadors bàsics

Any 2008

Dies d’atenció a la ciutadania

240

Hores d’atenció a la ciutadania

960

Casos atesos

3.536

Mitja diària de casos atesos
Consultes ateses

15
4.896

Mitja diària de consultes

20

Casos atesos per nivells educatius. Any 2008

Totals

%

499

14,1 %

1.033

29,2 %

Educació primària

524

14,8 %

ESO

624

17,7 %

POST

59

1,7 %

Ensenyament d’adults

31

0,9 %

7

0,2 %

758

21,4 %

Total

3.536

100,0 %

Consultes ateses segons motiu. Any 2008

Totals

%

Llars
Educació infantil (P3, P4, P5)

Altres
No especificat

Informació general, procés de preinscripció/sol·licitud de plaça 1.743

35,6 %

Dates

418

8,5 %

Documentació

661

13,5 %

Barem

346

7,1 %

Zona

338

6,9 %

Centres

764

15,6 %

49

1,0 %

Altres

577

11,8 %

Total

4.896

100,0 %

Revisió de cas / Reclamació

Gestió de sol·licituds i comissions d’escolarització EIP i ESO
Matrícula viva any 2008. De l’1 de gener al 31 de desembre de 2008
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Número de sol·licituds de plaça escolar
Número de sol·licituds recollides per l’OME
Percentatge de sol·licituds recollides per l’OME

EIP

ESO Total

1.038

622 1.660

822

467 1.289

79 % 75 % 78 %

Número de comissions d’Escolarització

17

17

34

Mitjana de sol·licituds tractades en cada comissió

61

37

49

48

27

38

Mitjana de sol·licituds tractades en cada comissió i
recollides per l’OME
Número de sol·licituds assignades en les comissions

713

Mitjana de sol·licituds assignades en cada comissió

42

405 1.118
24

33

Durant l’any 2008 l’OME ha recollit un total de 1.289 sol·licituds, 529 sol·licituds més
que l’any 2007, que representa un increment del 41 %.
En el marc de les Comissions d’Escolarització, l’OME ha participat de manera activa
i directa en el seguiment i l’assignació de la plaça escolar de cadascun dels 1.660
alumnes que l’han sol·licitada.
Durant l’any 2008, l’OME, en representació de l’Ajuntament, ha assistit a 34 reunions
de les comissions d’escolarització dels ensenyaments de segon cicle d’Educació infantil
i Educació primària i dels ensenyaments d’ESO.
Planificació escolar i educativa
Durant l’any 2008 la Taula Mixta de Planificació Escolar i Educativa ha realitzat 3
reunions.
En aquestes reunions s’han tractat els temes següents:
• Planificació escolar: previsió de necessitats de nous centres a curt i llarg termini;
seguiment de l’ubicació provisional i definitiva dels nous centres d’Educació infantil
i primària (CEIP Tarragona I, CEIP Arrabassada, CEIP Olga Xirinacs i CEIP Ponent) i
• Manteniment i conservació dels CEIP. Actuacions a dur a terme per part de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament.
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d’ESO.
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• Preinscripció 2008-2009 i preinscripció 2009-2010. Previsió de necessitats de
llocs escolars.
En el marc del Consell Escolar Municipal l’OME ha coordinat la tasca desenvolupada
per la Comissió de Treball de Mapa Escolar i Matriculació del CEM. Durant l’any
2008 s’ha reunit en 5 ocasions per revisar i actualitzar la zonificació escolar del
municipi.
Consell Escolar Municipal (CEM)
És l’òrgan de participació i consulta de la comunitat educativa no universitària de
la ciutat, presidit per l’alcalde i estructurat, a efectes de funcionament, en el Ple,
la Comissió Permanent i tres comissions de treball: Normes i Serveis Educatius
complementaris; Planificació, programació i matriculació; Mapa escolar: Adequació
del conjunt escolar a la diversitat de les zones de la ciutat .
Reunions del Ple i la Comissió Permanent.
Durant el curs 2008-09 s’han realitzat tres reunions en les quals s’han tractat els
temes d’especial interès i rellevància per a la comunitat educativa no universitària de
la ciutat.
Reunions de les comissions de treball:
- La comissió de Planificació, Programació i Matriculació i la d’Adequació del
conjunt escolar a la diversitat de les zones de la ciutat (Mapa escolar) les quals
han realitzat 4 reunions, treballant conjuntament a causa de l’abast de la tasca
encomanada.
- La comissió de Normes i Serveis Educatius Complementaris ha realitzat 4
reunions en les quals s’ha tractat de l’estudi per a l’adequació del calendari
escolar a les festes de Santa Tecla.
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La Conselleria d’Ensenyament col·labora amb el CEM i els centres educatius de
la ciutat en la millora de la qualitat de l’educació i dóna suport a determinades
activitats dels centres educatius a través del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC).
Millora de la participació: S’han adoptat entre d’altres, les següents mesures per
a la millora de la participació en el CEM: Suport a la participació dels estudiants
i la seva assistència i representació en el Consell Escolar Municipal; participació
de les mares i pares i s’han realitzat gestions per potenciar la participació de les
organitzacions dels diversos sectors de la comunitat educativa.
Jornada de Formació de Pares i Mares del Tarragonès. S’ha col·laborat amb la
FAPAC en l’organització d’aquesta jornada realitzada el dia 30 de maig al Saló
d’actes de l’Ajuntament, activitat vinculada al Pla de dinamització esportiva escolar.
Hi han assistit 45 representants de les associacions i grups de pares i mares dels
centres de la ciutat.
Activitats ciutadanes i de participació escolar
A més de les activitats de cooperació amb la resta d’àmbits temàtics que
constitueixen el departament d’Ensenyament i que s’exposen als apartats
corresponents, podem esmentar:
Santa Tecla a les Escoles. S’ha realitzat amb la col·laboració de les colles del Seguici
entre els dies 15 al 20 de setembre amb la participació de 30 centres).
Programa Educatiu Conèixer les Ciutats Patrimoni. El programa d’intercanvi escolar
entre ciutats enguany s’ha realitzat amb la ciutat de Salamanca, els dies 8 a 10 de
maig l’IES Francisco Salinas, va visitar Tarragona. Els dies 20 a 22 de maig el grup
de 15 alumnes del grup guanyador, han viatjat a Salamanca. Els dies 23 i 24 el
grup va assistir a la trobada final a Cuenca on van presentar el seu treball.
IES – SEP Comte de Rius, en l’estudi i actuacions de prevenció de l’absentisme
i abandonament dels estudis, orientació i seguiment personalitat i intervenció
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personalitzada durant els darrers 2 cursos.
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IES – SEP Vidal i Barraquer, amb la col·laboració en l’organització de la
conferència: La comunitat educativa davant d’una nova realitat social a càrrec del
Dr. Salvador Cardús i Ros, realitzada el 28 d’octubre al Palau Firal i de Congressos.
Participació en congressos i jornades
Congrés de l’AICE–Associació Internacional de Ciutats Educadores al Brasil - Sao
Paulo els dies 21 a 26 d’abril.
II Congrés Educació avui: la pràctica innovadora. Organitzada els dies 20 a 22 de
novembre pel departament de Pedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació i
Psicologia de la URV.
Altres projectes transversals
Fira per a la mobilitat segura del 3 al 6 d’abril; Jornada Ciutat Educadora i Mobilitat
segura i sostenible, 5 d’abril, de 9 h a 14,30 h; Targeta de Transport per a Escolars (TTE).
Les conselleries d’Ensenyament i Mobilitat i Seguretat Ciutadana, d’acord amb
el compromís polític de l’actual Consistori amb la millora de la mobilitat segura i
sostenible, en especial dels escolars, han iniciat el procés de sol·licitud de les Targetes
de Transport gratuït per a Escolars (TTE) per al curs 2008/2009, com a servei públic
de l’Ajuntament de Tarragona, amb una prova pilot realitzada amb els cursos de
5è i 6è d’Educació primària, durant els mesos de maig i juny, període en què s’han
distribuït .
Dades de la prova pilot del curs 2008 – 09
Informe de les dades relatives al total de la població d’estudiants que poden sol·licitarla i sobre l’evolució d’aquest procés.
Com que els centres d’Educació especial disposen de serveis específics, s’està
treballant en el seu pla especial de serveis de transports amb els transports públics que
presta l’EMT.
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Informe de la TTE maig - juny 2008
Nombre de TTE = 525 Nombre alumnes 5e i 6è = 2825
MES

VIATGES

Maig

3886

Juny

2744

Diversos serveis pilot (dia int. Medi Ambient i Casals d’estiu)
Total de viatges 6630
Dades generals a 30 d’octubre 2008
Total de sol·licituds segons les modalitat de TTE i Club

3421

- Total activades TTE + Club dels Tarraconins

2.546

- Total activades Club dels Tarraconins

165

- Total activades només TTE

194

Total de viatges de 15 de setembre a 30 d’octubre

21.298

Mitjana de viatges diaris

463,00

Rehabilitació de l’edifici de les Clarisses com a seu de l’Institut Municipal d’Educació
de Tarragona
En data 28 de gener de 2008 es va signar un conveni amb la URV pel qual la
universitat autoritza a l’Ajuntament a utilitzar l’edifici de les Clarisses, on hi havia
ubicada l’Escola d’Enologia, per un període de 2 anys i prorrogable anualment.
Traslladar les oficines de l’IMET a l’edifici de les Clarisses ha implicat unes obres de
remodelació i adequació per un import de 494.034,90 €.
I, per altra part, l’adquisició del mobiliari i maquinaria necessària per a l’IMET ha
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ascendit a 140.000,00 €.
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Els treballs realitzats pel Museu d’Història, durant l’any 2008, han estat els següents:
Ha tramitat 346 expedients, dels qual 91 han estat a instància de ciutadans, entitats
i altres institucions o departaments, i 255, per iniciativa del mateix Departament de
Patrimoni Històric.
Això significa que durant l’any 2008 s’han gestionat un 37,30 % més d’expedients
que l’any anterior.
A efectes estadístics, els 346 expedients es poden dividir en els següents apartats:
• 20 expedients relacionats amb la gestió del pressupost municipal, subvencions,
finançament i ordenances fiscals.
• d’activitats diverses de difusió cultural.
• d’actuacions de promoció de Tarragona Patrimoni Mundial.
• d’actuacions de conservació i manteniment dels recintes històrics.
• 47 d’autoritzacions per visites, gravacions i utilització de recintes històrics per
diverses activitats i actes.
• d’actuacions relacionades amb l’inventari, col·leccions i fons del museu
• d’acords, convenis de col·laboració i protocols d’acords.
• d’activitats relacionades amb la política lingüística.
• d’intervencions arqueològiques, inversions, excavacions, estudis, informes i
projectes relacionats amb el patrimoni històric.
• d’organització, funcionament i gestió del Departament.
• 6 de congressos i trobades.
Dels expedients tramitats caldria destacar els següents: Any jubilar, Tàrraco Viva,
Assemblea a Tarragona del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España, Conveni amb l’Institut Ramon Llull per tal de promocionar la candidatura
Tarragona 2016, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat per
la Redacció del Pla d’Equipaments Culturals de la Ciutat de Tarragona, Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament i l’ACRAM per tal d’organitzar, l’any 2010,
el IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya a Tarragona,
Conveni per constituir el comodat del Fons Documental de la Llibreria La Rambla,
Congrés Enyorada Tarragona, Aplicació de l’Indexplà per part de Política Lingüística,
Excavacions Arqueològiques a Ca la Garsa; Instal·lacions nou edifici Guardia Urbana;
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Excavacions Arqueològiques al Mercat Central, Excavacions Arqueològiques a la Volta
de la Tecleta, Conveni amb l’Incasòl per la restauració de la Muralla, Restauració i
integració del Pont del Diable, Activitats relacionades amb la memòria històrica.
Pel que fa als treballs realitzats per la BIBLIOTECA HEMEROTECA durant l’any 2008
han estat els següents:
Gestió del patrimoni
Nous fons ingressats
Nombre de monografies ingressades

215

S’han adquirit 40 llibres per valor de 822,55 €. La resta provenen d’intercanvi o
donació.
Total a 31.12.2008:
Nombre de cartells catalogats:
Total a 31.12.2008:
Nombre total de diaris i revistes a 31.12.2008:

8.327
91
3.099
487

Es comptabilitzen el nombre de capçaleres però no el nombre anual d’exemplars
incorporats d’una mateixa publicació periòdica.
Nombre d’articles de diaris, llibres o revistes incorporats a la base de dades: 1.364
Total a 31.12.2008:

17.486

Dossiers de premsa
Durant el 2008 hem continuat ampliant els dossiers de premsa per facilitar-ne la seva
utilització cada vegada més sol·licitada.
Els deu temes principals són: arqueologia; monuments i patrimoni; Patrimoni
de la Humanitat; edificis / restauracions; història; arxius, biblioteques i museus;
publicacions; escultura (escultures al carrer); arquitectura i urbanisme; i barris. Aquests
Ocupen 58 arxivadors d’anelles.
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10 punts inclouen nombrosos subapartats que s’amplien en funció de les necessitats.
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Conservació del patrimoni
Digitalització del fons
S’han digitalitzat 31.630 pàgines des dels originals en paper i 2.680 des de
microfilm. El total de pàgines digitalitzades actualment és de 148.059. Les capçaleres
fetes al 2008 són:
Diari de Tarragona, 1927-1938
La Veu de Tarragona, 1914-1933
Avançada, 1933
Llibertat, 1936-1938
Front Popular, 1936
Front Antifeixista, 1936
Frente Antifascista, 1936
Acció, 1936
Endavant, 1937
El Tarraconense, 1870-1872
El Tarraconense, 1893
S’han digitalitzat, també, 555 plaques de vidre estereoscòpiques del fons Santiago
Gramunt.
Enquadernació
Enquadernació de Diari de Tarragona 2007, El Punt 2007 i Més Tarragona 2004 i
2007
Servei de consulta
Usuaris
Total d’usuaris:

2.066

Consultes per correu electrònic i telèfon:
Consultes presencials:

253
Biblioteca: 320
Hemeroteca: 705
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Usuaris i consultes sense servei, PC i altres:

563

Visites guiades concertades:
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Cessió de documentació
• Col·laboració en la recerca d’imatges i documentació de gravats, fotografies,
premsa, etc., per a il·lustrar el col·leccionable del Diari de Tarragona publicat
per commemorar el 200 aniversari de l’aparició de la capçalera: “200 años de
historia de Tarragona”.
• Col·laboració en la recerca d’imatges de publicacions periòdiques, fotografies i
altres documents pel llibre elaborat pel diari El Punt: Guerra Civil a les comarques
de Tarragona.
• Cessió de tres gravats amb vistes de Tarragona per il·lustrar: Acadèmia i
tradició. Josep Prat i l’arquitectura de la segona meitat del segle XVIII a la diòcesi
de Tarragona, editat per la Diputació de Tarragona (Exp. 58/08)
• Cessió d’imatges del diari La Cruz per al llibre Desfeta i recuperació. Guerra i
postguerra al Pinell de Brai d’Antònia Serres. (Exp. 167/08)
• S’han cedit imatges al Servei d’Arxiu i Documentació Municipal per al número
4 dels Quaderns de l’Arxiu dedicat al 150è aniversari del Cos de bombers i
documentació per a la museització del refugi antiaeri de la plaça de la Font.
Informes
S’han elaborat informes i s’ha fet recerca d’informació sol·licitada per diversos
departaments municipals sobre temes diversos com:
- Cementiri dels Jans (Àrea de Patrimoni, juny 2008)
- Escultures del Camp de Mart i de Mas Rosselló (Àrea de Medi Ambient, juliol)
- Els jueus a Tarragona (Àrea de Patrimoni)
- Enderroc de la muralla romana als anys 30 (Àrea de Patrimoni, juliol)
- Amb data de 14 d’agost de 2008 es lliura un informe sobre els fons d’imatges
conservats a la Biblioteca Hemeroteca Municipal sol·licitat pel Servei d’Arxiu i
Documentació Municipal.
Difusió
Articles i publicacions
La fotografia a Tarragona, un breu repàs històric, per al catàleg de l’exposició de

Visites guiades
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Fundació Caixa Tarragona: “Valentí Canadell, fotògraf. Retrospectiva en blanc i negre.”

CA P Í T O L V I ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI I ENSENYAMENT
MUSEU D’HISTÒRIA (PATRIMONI HISTÒRIC)

• 2n d’ESO IES Martí i Franquès. Crèdit de síntesi (155 alumnes)
• 3r d’ESO IES Pons d’Icart. Alternativa a la religió (30 alumnes)
• 1r de Pedagogia de la URV (32 alumnes)
Vuit alumnes de Comunicació realitzen una visita per tal de poder obtenir informació del
funcionament, recursos, etc., de la biblioteca per poder-la exposar als seus companys.
S’ha incrementat el nombre d’alumnes de batxillerat que venen a la biblioteca per
buscar informació, molt diversa, per al treball de recerca: Mulassa, Sant Magí, història
del Diari, Torreforta, Pin i Soler, festes, etc.
Altres
Catàleg de publicacions municipals
Durant el primer trimestre de l’any s’ha fet la revisió, correcció i incorporació de
fitxes al catàleg de publicacions municipals així com també hem digitalitzat totes
les portades. El dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, es van penjar els 450 títols
de publicacions a la plana web de l’Ajuntament. A partir d’aquesta data l’anem
actualitzant periòdicament.
Recursos
Dipòsits documentals
Biblioteca / sala de consulta: 50,6 m2; 109,2 m lineals ocupats al màxim.
Hemeroteca: 36,2 m2; 54,75 m lineals sobreocupat
Dipòsit 2n pis: 6,9 m2; 34,5 m lineals sobreocupat
Dipòsit pati 1r pis: 48,3 m2; 126,7 m lineals
En total disposem de 183,9 m2 i 331,6 m lineals ocupats al 100%
Espais de treball
Despatx: 19 m2
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Sala de consulta:
Dues taules amb sis punts de lectura cadascuna. Durant l’any 2008 només hem
comptat amb un ordinador per als usuaris que resulta totalment insuficient. Des
del mes de novembre hi ha problemes amb la línia ADSL que han provocat
que l’ordinador de la sala no disposi d’Internet, un servei que pensem que és
imprescindible en una biblioteca.
Tots els espais, tret del dipòsit del segon pis, disposen d’aire condicionat i calefacció.
El pati del primer pis també disposa de dos deshumidificadors.
Disposem de tres càmeres de vigilància al passadís d’accés a la biblioteca i a la sala
de consulta i a l’hemeroteca.
Recursos tècnics
- 3 ordinadors, dos de treball al despatx i un a la sala de consulta per als usuaris
- 1 impressora HP Laserjet 2100
- 1 fotocopiadora Workio 1810 (model nou des del mes de juny)
- 1 escàner Epson Expression 1680
Des del mes de desembre som a la Intranet, així com també a la xarxa telefònica
municipal (Ext. 7360).
Recursos humans
- 1 persona - Bibliotecària A2. Responsable del servei.
- 1 persona - Categoria laboral subaltern E-14, a jornada complerta realitza tasques
d’auxiliar d’hemeroteca.
- 1 persona - Categoria laboral subaltern E-14, a mitja jornada durant sis mesos
l’any, realitza tasques d’auxiliar d’hemeroteca.
Valoració any 2008
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Fons Lluís de Salvador
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Hem enllestit la transcripció i documentació del fons de Lluís de Salvador i Andrés.
El llibre, actualment en premsa, es titula Quan la mort venia del cel. Crònica dels
bombardeigs sobre Tarragona 1937-1939. El publicarà Cossetània dins la col·lecció
Memòria del segle XX.
Catalogació del Llegat Gramunt: pel que fa a la nova catalogació del Llegat Gramunt es va
adjudicar la feina per motius aliens a la biblioteca s’ha hagut de posposar fins el 2009.
Cercador Pandora
Penjar la premsa a Internet mitjançant el cercador Pandora està adjudicat i s’han fet
reunions entre els departaments implicats: Biblioteca, Comunicació, Disseny gràfic i
Informàtica perquè sigui una realitat. Esperem que durant el primer trimestre de 2009
ja sigui possible consultar-ho a la xarxa.
Encara no s’ha pogut dur a terme per la manca d’espai del servidor de l’Ajuntament.
Digitalització de plaques de vidre
S’ha fet la digitalització d’una part de la col·lecció de plaques de vidre de Santiago
Gramunt; són les imatges que tenen més vinculació amb la ciutat de Tarragona i estan
datades a començament del segle XX.
Web
S’ha preparat la informació sobre la biblioteca que cal que es pugui consultar a la
nova la plana web de l’Ajuntament.
Objectius 2009
• Publicació del catàleg del Llegat Gramunt
• Digitalització de premsa del segle XIX i principis del XX; selecció de les capçaleres
que es trobin en pitjor estat de conservació.
• Exposició de les plaques de vidre més interessants del fons Santiago Gramunt.
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El problema principal que ens trobem a la Biblioteca continua sent la manca d’espai. És
important remarcar que des de setembre de 2007 hi treballen tres persones, a la Biblioteca,
tot i que una només ho fa a mitja jornada. Aquest fet, i també que els ordenances de
l’edifici fan un horari continuat, ha permès ampliar l’horari d’atenció al públic de dilluns a
divendres des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda ininterrompudament.

Això és tot el que ha d’exposar el funcionari que sotasigna.

Tarragona, 3 de juliol de 2009

EL SECRETARI GENERAL
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Signat: Joan Anton Font Monclús

