CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
B ÉNS I DOMINI PÚBLIC

El Departament de Béns i Domini Públic ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs
següents:
• S’han donat d’alta a l’inventari de béns les finques següents:
- Finca núm. 1.674. Porció de terreny no edificable. Situació: finca 2 de la
reparcel·lació voluntària. Superfície: 680 m2. Classificació: de domini i ús públic.
Destinació: zona verda pública.
- Finca núm. 1.675. Porció de terreny edificable, qualificació 14b. Finca 3 de la
reparcel·lació voluntària. Situació: C. Artur Bladé i Desumvila. Superfície: 4.656
m2. Classificació: patrimonial. Destinació: Clau b. Subzona de volumetria específica
noves edificacions.
- Finca núm. 1.676. Porció de terreny no edificable. Finca 4 de la reparcel·lació
voluntària. Situació: c. Artur Bladé i Desumvila. Superfície: 1.400 m2. Classificació:

- Finca núm. 1.677. Porció de terreny de forma irregular. Situació: Finca 6 de la
reparcel·lació voluntària. Superfície: 783 m2. Classificació: de domini i ús públic.
Destinació: zona verda.
- Finca núm. 1.678. Finca A urbana. Parcel·la poligonal. Situació: c. Guillem Oliver.
Prové de la finca inicial registral núm. 89624. Superfície solar: 1.000,04 m2.
Classificació: de propis. Destinació: Clau 14b. Subzona de volumetria específica
noves edificacions.
- Finca núm. 1.679. Finca B urbana. Parcel·la poligonal, de superfície segons
aixecament topogràfic de 1.070,34 m2. Situació: c. Guillem Oliver (prové de la
finca inicial registral núm. 89624. Superfície: 1.070,34 m2. Classificació: de propis.
Destinació: Clau 14b. Subzona de volumetria específica noves edificacions.
- Finca núm. 1.680. Finca C urbana. Parcel·la poligonal, de superfície segons
aixecament topogràfic de 1.458,70 m2. Situació: c. Jaume Vidal i Alcover. Prové de
la finca inicial 89624. Superfície: 1.458,70 m2. Classificació: de propis. Destinació:
Clau 14b. Subzona de volumetria específica noves edificacions.
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- Finca núm. 1.681. Finca D urbana. Parcel·la poligonal, de superfície segons
aixecament topogràfic de 1.126,79 m2. Superfície: 1.276,79 m2. Classificació: de
propis. Destinació: Clau 14b. Subzona de volumetria específica noves edificacions.
- Finca núm. 1.682. Descripció: porció de terreny de forma rectangular. Situació:
av. Josep Pont i Gol. Superfície: 4.306 m2. Classificació: de domini i servei públic.
Destinació: equipament.
- Finca núm. 1.683. Descripció: porció de terreny de forma poligonal. Situació:
c. Mestres Capdevila, cantonada av. Josep Pont i Gol. superfície: 5.028 m2.
Classificació: de domini i servei públic. Destinació: equipament públic.
- Finca núm. 1.684. Descripció: porció de terreny de forma irregular. Situació: c.
Mestres Capdevila. Superficie: 2.583 m2. Classificació: de domini i ús públic.
Destinació: verd públic.
- Finca núm.1.672. Descripció: porció de terreny de forma rectangular. Situació: c.
Riu Brugent, número 1 del Polígon Campclar. Superfície: 10.000 m2. Classificació:
de domini i servei públic. Destinació: equipament esportiu.
- Finca núm. 1.673. Descripció: Porció de terreny de forma trapezoïdal. Situació:
c. Riu Siurana, cantonada amb el c. Riu Anoia del Polígon Campclar. Superfície:
4.300 m2. Classificació: de domini i servei públic. Destinació: equipament.
- Finca núm. 1.658. Descripció: segregació pl. Prim, 6, c. Caputxins. Superfície:
136,50 m2. Classificació: bé patrimonial. Destinació: finca on es van construir les
oficines pel viver d’empreses.
- Finca núm. 1.685. Descripció: local comercial d’una sola estança, numero 2- 3 de la
planta baixa. Situació: edifici situat al c. Doctor Mallafré, 7. Superfície construïda:
187,14 m2. Superfície útil: 173 m2. Classificació: patrimonial. Destinació: local.
- Finca núm. 1.686. Descripció: finca adjudicada núm. 6. Situació: zona P1.
Superfície: 15.569,14 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: sistema
de parcs i jardins.

254

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2009

CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
B ÉNS I DOMINI PÚBLIC

- Finca núm. 1.687. Descripció: finca adjudicada núm. 7. Situació: zona P2.
superfície: 1.646,36 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: sistema de
parcs i jardins.
- Finca núm. 1.688. Descripció: finca adjudicada número 8. Situació: subpolígon
PP9. Superfície: 8.607,75 m2. Classificació: de domini i servei públic. Destinació:
equipament, com a zona destinada a cobrir les dotacions col·lectives corresponents
al 5% de les finques aportades al subpolígon PP- 9.
- Finca núm. 1.689. Descripció: part de les finca adjudicada núm. 9 (V- 1). El vial
1 s’inicia amb la via de servei de l’autovia Tarragona- Reus N- 420 que dóna a
la xarxa viària prevista per el PERI en l’enllaç de penetració al sector PP- 9 sota la
rasant que s’uneix a l’enllaç existent de Pryca sota l’autovia, en sentit nord- sud.
Superfície: 764,29 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: Xarxa viària.
- Finca núm. 1.690. Part de la finca adjudicada núm. 9 (V- 2). Descripció: el vial
Superfície: 1.320,27 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: xarxa
viària.
- Finca núm. 1.691. Part de la finca adjudicada núm. 9 (V- 3). Descripció: el vial
3 comunica el vial d’accés al centre comercial Pryca que creua sota l’autovia de
Tarragona a Reus N- 420 amb el vial que, en part sota rasant, creua el subpolígon
PP- 9 en direcció nord- sud. Superfície: 891,82 m2. Classificació: de domini i ús
públic. Destinació: xarxa viària.
- Finca núm.1.692. Part de la finca adjudicada núm. 9 (V- 4). Descripció: el vial 4 es
troba situat en la delimitació sud- est del subpolígon PP- 9, la via de servei de la N420 forma una intersecció amb la vialitat del PERI, paral·lela a l’autovia desviament
de la N- 420. Superfície: 6.135,62 m2. Classificació: de domini i ús públic.
Destinació: xarxa viària.
- Finca núm. 1.693. Part de la finca adjudicada núm. 9 (vial sota rasant) Descripció:
el tram sota rasant del vial nord- sud del PERI situat entre les finques adjudicades
a les Sociedades Centros Comerciales Pryca, SA y Salena European Plywood, SA.
Superfície: 2.550 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: xarxa viària
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- Finca núm. 2/2. Espai ubicat a la planta baixa de l’edifici situat entre els edificis
6 i 7 de la pl. Prim i que prové de la finca situada a la plaça Prim número 7.
Situació: pl. Prim, entre els edificis 6 i 7. Superfície: 6 m2. Classificació: de propis.
Destinació: accés al local municipal ocupat per una associació.
- Finca núm. 1658. Porció de terreny de 136,50 m2. Situació: plaça Prim, 6 – c.
Caputxins. Superfície: 136,50 m2. Classificació: de propis. Destinació: finca on es
van construir les oficines pel Viver d’Empreses.
- Finca núm. 1658/2. S’ha efectuat la declaració d’obra nova Centre de Formació
d’Empreses i Serveis (Viver d’Empreses). Situació: plaça Prim, 6, planta baixa,
1a, 2a i 3a planta. Superfície solar: 136,50 m2. Superfície construïda: 684 m2.
Classificació: de domini i servei públic. Destinació: equipament àmbit municipal
administratiu on és el Centre de Formació d’Empreses i Serveis (Viver d’empreses).
- Finca 1694. Porció de terreny. Situació: Polígon Campclar. Actualment, c. Riu Sénia
i vials perpendiculars. Superfície: 3.359,50 m2. Classificació: de domini i ús públic.
Destinació: vialitat.
- Finca 1695. Porció de terreny. Situació: Polígon Campclar. C. Riu Siurana.
Superfície: 1.199 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: zona verda.
- Finca 1.641. Porció de terreny de forma rectangular. Situació: c. Riu Llobregat,
10. Superfície: 2.963,875 m2. Classificació: de domini i servei públic. Destinació:
sistema d’equipaments públics d’àmbit municipal (clau 7a1).
- Finca 1.642. Porció de terreny de forma rectangular. Situació: c. Riu Llobregat, 10.
Superfície: 2.963,875 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: sistema
d’espais lliures de parcs i jardins existents (clau 6a).
- Finca 1.697. Finca resultant de l’agrupació de les finques 1686, 1566, 1688, 1688
i 1574.
- Finca 1.655. Finca de forma sensiblement rectangular. Situació: PP9 i PERI 22.
Superfície: 8.000 m2. Classificació: de domini i servei públic. Destinació: sistema
d’equipaments públics d’àmbit municipal. Ús educatiu (clau 7a1E).
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- Finca 1.659. Finca de forma irregular. Situació: PP9 i PERI 22. Superfície: 13.746,7
m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: sistema d’espais lliures de parcs
i jardins (zona verda).
- Finca 1.698. Finca de formar rectangular. Situació: PP9 i PERI 22. Superfície:
5.927,75 m2. Classificació: patrimonial. Destinació: zona d’ordenació volumètrica
específica. Edificació en blocs oberts. Clau 14a2.
- Finca 1.660. Finca de forma trapezoïdal. Situació: PP9 i PERI 22. Superfície:
2.473,95 m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: sistema viari, àrees
d’aparcament. Clau 5a.
- Finca 1.661. Finca de forma rectangular. Situació: PP9 i PERI 22. Superfície: 12.000
m2. Classificació: de domini i servei públic. Destinació: sistema d’equipaments
privats (Clau 7b1).

m2. Classificació: de domini i ús públic. Destinació: sistema d’espais lliures de parcs
i jardins (Clau 6a).
- Finca 1102/2. Porció de terreny sensiblement triangular. Situació: sector del PP3,
cap de Salou. Superfície: 8.000 m2. Classificació: de domini i servei públic.
Destinació: equipament públic existent d’àmbit municipal. Ús educatiu. Clau 7a1.
- Finca 1.651. Local comercial núm. 3A. Situació: planta baixa de l’escala número 39 del
c. Tortosa. Superfície: 41,50 m2. Classificació: de propis. Destinació: local comercial.
- Finca 1.652. Local comercial núm. 3B. Situació: planta baixa de l’escala número
41 del c. Tortosa. Superfície: 154,46 m2 (pati comunitari d’ús exclusiu de 8 m2).
Classificació: de propis. Destinació: local comercial.
- Finca 1.653. Local comercial núm. 4. Situació: planta baixa de l’escala número 41
del c. Tortosa i en part a la planta baixa de l’escala número 43 del mateix carrer.
Superfície: 195,85 m2 dels quals 131,80 m2 se situen a l’escala número 41 del
c. Tortosa i en part a la planta baixa de l’escala número 43 del mateix carrer.
Classificació: de propis. Destinació: local comercial.
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- Finca 1662. Finca de forma irregular. Situació: PP9 i PERI 22. Superfície: 9.640,49
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- Finca 1.654. Porció de terreny de forma rectangular amb accés des del c. Joan
Baptista Plana i confrontant amb terrenys del centre educatiu Cèsar August.
Superfície: 1.262 m2. Classificació: de domini i servei públic. Destinació: sistema
d’equipaments públics existents d’àmbit municipal. Ús educatiu. Llar d’infants.
Clau 7a1.
- Finca 1.701. Porció de terreny edificable 21 situat dins PP 21- c, illa R- 4. Situació:
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 988 m2. Classificació: de propis.
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.702. Porció de terreny edificable 22 situat dins PP- 21C, illa R- 4. Situació:
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 955 m2. Classificació: de propis.
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.703. Porció de terreny edificable 23 situat dins PP 21- c, illa R- 4. Situació:
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 955 m2. Classificació: de propis.
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.704. Porció de terreny edificable 24 situat dins PP- 21C, illa R- 4. Situació:
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 955 m2. Classificació: de propis.
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.705. Porció de terreny edificable 25 situat dins PP 21- C, illa R- 4. Situació:
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 972 m2. Classificació: de propis.
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.706. Porció de terreny edificable 26 situat dins PP- 21C, illa R- 4. Situació:
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 960 m2. Classificació: de propis.
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.707. Porció de terreny edificable 27 situat dins PP 21- C, illa R- 4. Situació:
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 968 m2. Classificació: de propis.
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
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- Finca 1.708. Porció de terreny edificable 34 situat dins PP- 21C, illa R- 5. Situació:
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 903 m2. Classificació: de propis.
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.709. Porció de terreny edificable 35 situat dins PP 21- c, illa R- 5. Situació:
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 900 m2. Classificació: de propis.
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.710. Porció de terreny edificable 36 situat dins PP- 21C, illa R- 5. Situació:
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 905 m2. Classificació: de propis.
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.711. Porció de terreny edificable 37 situat dins PP 21- C, illa R- 5. Situació:
urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 931 m2. Classificació: de propis.
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.

urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 904 m2. Classificació: de propis.
Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.713. Porció de terreny edificable 114 situat dins PP 21- C, illa R- 13.
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 1.037 m2. Classificació: de
propis. Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.714. Porció de terreny edificable 167 situat dins PP- 21C, illa R- 17.
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 1021 m2. Classificació: de
propis. Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.715. Porció de terreny edificable 168 situat dins PP 21- C, illa R- 17.
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 911 m2. Classificació: de
propis. Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.716. Porció de terreny edificable 169 situat dins PP 21- C, illa R- 17.
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 910 m2. Classificació: de
propis. Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
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- Finca 1.717. Porció de terreny edificable 170 situat dins PP 21- C, illa R- 17.
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 911 m2. Classificació: de
propis. Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.718. Porció de terreny edificable 171 situat dins PP 21- C, illa R- 17.
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 910 m2. Classificació: de
propis. Destinació: Patrimoni Municipal del Sòl.
- Finca 1.719. Porció de terreny edificable 172 situat dins PP 21- C, illa R- 16.
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 1.358 m2. Classificació: de
domini i servei públic. Destinació: equipament.
- Finca 1.720. Porció de terreny edificable 173 situat dins PP 21- C, illa R- 17.
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 25.450 m2. Classificació: de
domini i servei públic. Destinació: zona verda.
- Finca 1.721. Porció de terreny edificable 174 situat dins PP 21- C, illa R- 16.
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 2.074 m2. Classificació: de
domini i servei públic. Destinació: equipament.
- Finca 1.722. Porció de terreny edificable 144 situat dins PP 21- C, illa R- 12.
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 450 m2. Classificació: de
domini i servei públic. Destinació: zona verda.
- Finca 1.723. Porció de terreny edificable 145 situat dins PP 21- C, illa R- 16.
Situació: urbanització Rodolat del Moro. Superfície: 9.245 m2. Classificació: de
domini i servei públic. Destinació: equipament.
•S’han donat de baixa a l’inventari de béns les finques següents:
- Finca núm. 1.516. Porció de terreny edificable amb 4.680 m2 de sostre d’usos
predominantment residencials. Situació: Finca núm. 6 a l’illa 2, parcel·la 2 del Pla
parcial 2 a Tarragona. Superfície: 1.276 m2. Classificació: Patrimonial.

260

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2009

CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
B ÉNS I DOMINI PÚBLIC

- Finca núm. 32. Situació: av. President Companys, 7 amb una línia de façana de 92
m, 60 cm. Superfície: 4.820,40 m2. Destinació: habitatges de lloguer. Classificació:
patrimonial.
- Finca núm. 1.610. Situació: c. Artur Bladé i Desumvila (cr. B del PP2). Superfície:
3.018,58 m2. Classificació: de domini i ús públic.
- Finca núm. 1.675. Descripció: porció de terreny edificable, qualificació 14b, finca 3
de la reparcel·lació voluntària. Superfície solar: 4.656m2. Classificació: patrimonial.
- Finca núm. 1.420. Descripció: zona verda de la zona de l’entorn de l’Hospital
Joan XXIII també anomenada zona oest- Tarragona nucli principal. Situació: c.
Arquebisbe J. Pont i Gol. Superfície: 2.583 m2. Classificació: de domini i ús públic.
- Finca núm. 1.421. Descripció: equipament de l’entorn de la zona de l’Hospital Joan
XXIII també anomenada zona oest - Tarragona nucli principal. Situació: al costat de
de domini i servei públic.
- Finca núm. 1.520. Descripció: porció de terreny edificable. Situació: finca núm. 36
a l’illa en el PP 2 de la ciutat de Tarragona. Superfície: 4.818 m2. Classificació: de
domini i ús públic.
- Finca núm. 1.211. Descripció: porció de terreny de forma rectangular que limita
pel nord amb el PP9 i pel sud amb zona verda del subpolígon. Situació: PP- 9.
Superfície: 8.607,75 m2. Classificació: de domini públic.
- Finca núm. 1.212. Finca zona verda P1. Porció de finca en forma de dos rectangles
limitada per equipaments del subpolígon i del PP 9. Situació: PP 9. Superfície:
9.632,25 m2. Classificació: de domini públic.
- Finca núm. 1.213. Finca zona verda P2. Porció de finca en forma de pernil
situada al nord de l’autovia Tarragona- Reus. Situació: PP 9. Superfície: 965 m2.
Classificació: de domini públic i ús públic.
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la zona verda del c. Arquebisbe J. Pont i Gol. Superfície: 4.516 m2. Classificació:
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- Finca núm. 1.214. Vialitat V1 (zona nord). Porció de vialitat situada a l’est de
l’autovia de circumval·lació, forma part de la rotonda de distribució entre el
subpolígon i el PP9. Situació: PP 9. Superfície: 947 m2. Classificació: de domini
públic i ús públic.
- Finca núm. 1.215. Vialitat V1 (zona sud). Porció de vialitat situada al sud del
subpolígon enfront l’autovia Tarragona- Reus. Situació: PP9. Superfície: 3.547 m2.
Classificació: de domini públic i ús públic.
- Finca núm. 1.216. Vialitat V2. Porció de vialitat situada al límit del PERI, per la part
nord de forma rectangular. Situació: PP 9. Superfície: 1.350 m2. Classificació: de
domini públic i ús públic.
- Finca núm. 1.217. Vialitat V3. Porció de vialitat de forma triangular situada al sud
del PERI, enfront del vial d’accés al centre comercial. Situació: PP 9. Superfície: 770
m2. Classificació: de domini públic i ús públic.
- Finca núm. 1.218. Vialitat V4. Porció de vialitat de forma triangular situada al
sud del PERI, enfront del vial de sortida del barri de la Floresta. Situació: PP 9.
Superfície: 231 m2. Classificació: de domini públic i ús públic.
- Finca núm. 1.219. Vialitat VBR. Porció de vialitat baix rasant (pas inferior) situada a
l’est del PERI. Situació: PP 9. Superfície: 1.262 m2. Classificació: de domini públic i
ús públic.
- Finca núm. 1.686. Finca de forma irregular. Superfície: 15.569,14 M2.
Classificació: De domini i ús públic. Destinació: Sistema d’espais lliures de parcs i
jardins.
- Finca núm. 1566. Finca 3 del PP9. Superfície: 4.729 M2. Classificació: de domini i
ús públic. Destinació: sistema d’espais lliures de parcs i jardins.
- Finca núm. 1.688. Finca de forma rectangular. Superfície: 8.607,75 M2.
Classificació: De domini i servei públic. Destinació: equipament. Motiu de baixa: es
donen de baixa les finques afectades al sector 2 per posteriorment agrupar- les en
una sola.

262

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2009

CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
B ÉNS I DOMINI PÚBLIC

- Finca núm. 1.574. Finca 1 del Pla parcial 9. Superfície: 22.883 M2. Classificació:
de domini i servei públic. Destinació: equipament.
- Finca núm. 1.697. Finca de forma irregular. Superfície: 51.788,89 M2. Situada a
subpolígon del PP 9.
- Quatre pisos de la Finca 201/2: Situació: c. Reial, 9, 1r. 2a, de 116 m2 finca
registral 54931. C. Reial, 9, 1r. 3a, de 106,8 m2 finca registral 54933. C. Reial
número, 9, 2n. 2a, de 129,48 m2 finca registral 54937. C. Reial, 9, 2n. 3a, de
118,92 m2 finca registral 54939. Classificació: de propis.
- Finca núm. 1.466. Bloc St. Tadeu Esc.B 5E 4A Sant Pere i Sant Pau. Descripció:
habitatge compost de sala d’estar amb terrassa, 3 dormitoris, lavabo i cuina amb
galeria i safareig. Superfície: 58,76 m2.
- Finca núm. 1.600. Parcel·la sobrera de forma triangular. Situació: av. President
de propis. Motiu de baixa: venda de la finca.
- Finca núm. 1.511. Porció de terreny edificable illa 3 en el PP2. Situació: illa 3 en el
PP2. Superfície: 18900 m2. Classificació: bé patrimonial.
- Donar de baixa de la Finca 1523. Finca núm. 40 a l’illa 2 en el Pla parcial 2. Dues
porcions de 182 m2 cadascuna, que fan un total de 364 m2 i en conseqüència la
finca relacionada a continuació veurà disminuïda la seva superfície en 364 m2.
Superfície: 93.260 m2 - 364 m2 = 92.896 m2. Classificació: de domini i ús públic.
• DIVERSOS
S’ha tramitat la rectificació de l’inventari general de l’any 2008:
- ALTES:
Epígraf de Béns Immobles per un import de 6.865.001,69 €
Epígraf de Vehicles per un import de 463.853,82 €
Epígraf Mobles Artístics, del número 2502 al 2505, per un import de 6.022,64 €
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- BAIXES:
Epígraf Béns Immobles per un import de 207.983,31 €
Epígraf Vehicles per un import de 28.565,22 €
- Aprovar l’inventari del Patronat Municipal d’Esports corresponent a l’any 2008 que,
segons relació que figura a l’expedient, resulta un total de:
Aplicacions informàtiques: ................................................................ 0 €
Instal·lacions tècniques: ...................................................... 41.694,58 €
Maquinària: ...................................................................... 38.335,48 €
Utillatge: . ............................................................................ 3.609,90 €
Mobiliari: .......................................................................... 15.288,59 €
Equip d’oficina: ................................................................... 4.050,99 €
Equips informàtics: ............................................................. 10.715,04 €
Instal·lacions informàtiques: .................................................. 1.752,76 €
Altres elements informàtics: ....................................................... 379,17€
Elements de transport: .......................................................... 9.231,75 €
Equipament esportiu: . ........................................................ 15.803,34 €
Estris: .................................................................................. 6.143,20 €
TOTAL IMMOBILITZAT: ..................................................... 147.004,80 €
- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de tramitar entre d’altres la cessió gratuïta, del
terreny situat al carrer Mercè Rodoreda, 17, per a la construcció d’un CEIP.
- Acceptar la cessió gratuïta efectuada per part de l’Empresa Municipal de
Desenvolupament Econòmic de Tarragona, SA a l’Ajuntament de Tarragona d’un
espai de 6 m2 situat a la plaça Prim, entre els edificis 6 i 7. Finca donada d’alta a
l’inventari municipal de Béns amb el número 2/2.
• S’han efectuat les següents modificacions, rectificacions, etc.:
- Finca núm. 2. Ubicació: plaça Prim – Caputxins, 1. S’han segregat 136,50 m2 que
han passat a formar una finca independent. Superfície: 395,50 (532- 136,50 m2)
Classificació: de propis.
- Finca 1.102. S’han segregat 8.000 m2. Porció de terreny de forma irregular.
Situació: av. Països Catalans, 47. Superfície: 76.053 m2 (84.053 m2 – 8.000 m2).
Classificació: de domini i ús públic. Destinació: zona verda.
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- Finca 198. Terreny de forma irregular. Situat a la zona oest prop carrer Joan
Batista Plana. S’han segregat 262 m2. Superfície: 14.552 m2 (15.814- 1.262m2).
Classificació: de domini i ús públic.
- Rectificar l’error material sofert en els metres quadrats de la finca 1209 en el sentit
que té 2.076,5 m2.
- Modificar la classificació a bé de propis o patrimonial de la finca 1682 de
l’inventari de béns situada a l’av. Arquebisbe Josep Pont i Gol.
- Modificar la classificació jurídica de la finca 1673, situada al c. Riu Siurana, per
cedir- la al Centre Sanitari de Campclar.
• Cessions d’us:
- Acceptar la renúncia efectuada per part de l’Associació de Veïns del C. Merceria i

- Cedir l’ús a precari d’un local municipal situat a la Baixada Pescateria, 19, finca
1644 de l’inventari de béns a l’Associació Gitana de Tarragona per a seu social i
d’activitats de l’esmentada associació.
- Rescindir la cessió l’ús del local situat al c. Tortosa 43- 45, finca 1531 de l’inventari
de béns municipal, per incompliment de les obligacions de l’entitat cessionària.
- Ha revertit a l’Ajuntament la totalitat de la finca situada a la plaça Imperial Tàrraco
que s’havia cedit en ús.
• Reversió de finques:
- Acceptar la renúncia efectuada per part de SOLC, Societat Cooperativa Limitada,
amb NIF 43033562, a la finca situada a l’àmbit del PP20, al c. Mercè Rodoreda,
núm. 17.
- Acceptar la renúncia efectuada per part de Mare de Déu de la Llar, Associació per
la Família, l’Educació, la Cultura i l’Habitatge a la finca de RC 1747817, situada a
la Móra, entre els carrers de Conca de Berguedà i de Baix Empordà, que li havia
cedit gratuïtament l’Ajuntament.
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• Cessions gratuïtes:
- Cessió gratuïta de la finca 643/2 de l’inventari de béns immobles de 3.724
m2 situada al c. Menorca, núm. 26, del barri de la Granja classificada de bé
patrimonial per a la construcció i posterior funcionament d’un Centre de Dia
Residència per a Gent Gran.
- Cessió gratuïta de la finca 197 de l’inventari de béns immobles situada al costat
de l’actual Comissaria de Policia de la pl. d’Orleans, núm. 6, per a la construcció
i posterior funcionament de l’edifici per a l’ampliació de l’actual Comissaria de
Policia.
- Cessió gratuïta d’una finca a la zona de Tarragona- 2, per a la construcció d’un
Institut d’Educació Secundària.
• S’han donat d’alta a l’inventari de béns, dins l’epígraf de mobles artístics, els
mobles amb les dades següents:
- Acceptar la donació i donar d’alta a l’inventari de béns dins l’epígraf de Mobles
Artístics el fragment de relleu realitzat en pedra artificial amb armadures
metàl·liques amb representació d’una escena clàssica. Número 2506 de l’inventari
de béns municipal.
- Número 2507. Títol: “Monument a la Sardana”. És un bloc monolític de marbre en
forma de columna truncada i una rotllana de joves ballant la sardana. Ubicada a la
Rambla Nova, a prop del Balcó del Mediterrani.
• S’han donat d’alta a l’inventari de béns els mobles següents:
- Donar d’alta a l’inventari de béns els mobles que van a partir del número 18.450 al
19.215.
- Donar de baixa a l’inventari de béns la relació de mobles que figuren a l’expedient i
que ascendeix a la quantitat de 87.595,11 €.
• CANVIS DE CLASSIFICACIÓ
- Modificar l’ús de la finca 972 de l’inventari de béns situada al PP20 (llevant),
afectada pel sector 4, en el sentit de que en lloc de la qualificació de sistema
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d’equipament públic existent d’àmbit municipal Clau 7a1, Ús Social tingui la
condició de sistema d’espais lliures de parcs i jardins existents (Clau 6a).
• Referent a propietats municipals i finques de lloguer s’han realitzat els tràmits
següents:
- S’han tramitat les diferents factures i increments dels lloguers.
- S’han tramitat el pagaments dels imports de les despeses comunitàries per
obres, arranjaments de les finques municipals que formen part de comunitats de
propietaris.
• Adscripció de finques:
- Adscriure l’Immoble “Centre Obert Mitja Lluna, carrer Caputxins, 1”, part de la finca
núm. 2 de l’inventari, a l’Institut Municipal de Serveis Socials.

situada al c. Pierre de Coubertain, 16- 18, de l’Albada, local de l’edifici P5- B1, illa
5 del PP7 de 235,46 m2 i l’ús compartit de la sala polivalent que té una superfície
total de 90,79 m2 amb l’Associació de Veïns.
• S’han matriculat i donat d’alta els vehicles següents:
- Vehicle ambulància Fiat model Ducato G.V. 140 2,8 TD, matrícula T- 5962- BF amb
destinació al Departament de Protecció Civil.
- Vehicle ambulància Fiat model Ducato G.V. 140 2,8 TD, matrícula T- 4654- BF amb
destinació al Departament de Protecció Civil.
- Vehicle Renault Laguna Expression 2.0 DCI/150 CV, matrícula 4990 BMW i amb
destinació a la Conselleria de Mobilitat i Seguretat Ciutadana.
- Vehicle Audi A6 3,0 TDI, amb matrícula 9972- GGW amb destinació a Alcaldia.
- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121, matrícula 3844 GLL, amb
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana.
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- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121, matrícula 3837 GLL, amb
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana.
- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121, matrícula 3826 GLL, amb
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana.
- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3791 GLL, amb
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana.
- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3801 GLL, amb
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana.
- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3788 GLL, amb
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana.
- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3778 GLL, amb
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana.
- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3767 GLL, amb
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana.
- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3775 GLL, amb
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana.
- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3759 GLL, amb
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana.
- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3763 GLL, amb
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana.
- Motocicleta marca Suzuki model CC/CC/CC1121 matrícula 3848 GLL, amb
destinació al nou servei d’agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana.
- Vehicle Skoda Octavia Break 1,9 TDI, matrícula 3778 GNY, amb destinació a la
Guàrdia Urbana.
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- Vehicle Peugeot 207 5p confort 1, matrícula 8828 GPZ amb destinació a la
Guàrdia Urbana .
- Vehicle Peugeot 207 5p confort 1, matrícula 8859 GPZ, amb destinació a la
Guàrdia Urbana .
- Vehicle Peugeot 207 5p confort 1, matrícula 8873 GPZ, amb destinació a la
Guàrdia Urbana.
- Vehicle Peugeot Expert Teppe Combi 9, matrícula 9737 GRJ, amb destinació a la
Guàrdia Urbana.
- Vehicle Seat Altea XL Family 1,9 TDI, matrícula 8681 GRK, amb destinació a la
Guàrdia Urbana.

- Vehicle Seat Altea, matrícula 8859 GRK, amb destinació a la Guàrdia Urbana.
- Vehicle Seat Altea, matrícula 8920 GRK, amb destinació a la Guàrdia Urbana.
- Vehicle Nissan Qashqai, matrícula 7862 GRW, amb destinació a la Guàrdia
Urbana.
• S’han donat de baixa els vehicles següents:
- Vehicle furgoneta Ford Trànsit matrícula T- 4643- AJ adscrit als serveis del Patronat
Municipal d’Esports..
- Vehicle marca Wolkswagen model Passat matrícula 4990 BMW adscrit als serveis
de l’Alcaldia.
- Vehicle marca Ford Trànsit matrícula T- 4238- BF adscrit als serveis de l’Associació
de Voluntaris de Protecció Civil..
- Vehicle motocicleta marca Vespa matrícula T- 6067- Z adscrit als serveis de la
Brigada Municipal.
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- Vehicle motocicleta marca Vespa matrícula T- 6068- Z adscrit als serveis de la
Brigada Municipal.
- Vehicle motocicleta marca Vespa matrícula T- 6072- Z adscrit als serveis de la
Brigada Municipal.
- Vehicle motocicleta marca Vespa matrícula T- 6075- Z adscrit als serveis de la
Brigada Municipal.
• Rectificació d’errors materials (vehicles):
Rectificar l’error material sofert en l’import de la valoració del vehicle matrícula 9972
GGW de manera que on diu 68.784,86 euros ha de dir 64.784,86 euros.
Rectificar l’error material sofert en l’import dels vehicles matricules 2367 FTD i 2394
FTD amb els números d’Inventari 292 i 293 respectivament de manera que, on diu
120.534,38 euros ha de dir 60.267,19 euros.
• Canvi d’adscripció:
- El vehicle màquina de neteja platges marca Hilovisa matrícula T- 49328- VE que
estava adscrit als serveis de la Brigada, ha passat, des del 18 de maig de 2009 al
serveis de Fomento de Construcciones y Contratas, SA,
- El vehicle Renault Kangoo matrícula 5387 DZL que estava adscrit als Serveis Tècnics
Municipals d’Arquitectura, ha passat des del dia 28 de desembre de 2009 als
serveis de la Secció d’Enginyeria Industrial.
• Danys a béns municipals:
- El total de denuncies rebudes per danys a béns municipals és de 56 de les quals han
estat ingressades per via amistosa 12 la quantitat total té un import de 4.825,22
euros. Les reclamacions de danys a béns municipals s’efectuen a través del
mediador d’assegurances Aon Gil y Carvajal.
- S’han tramitat les inclusions i exclusions de vehicle de la flota municipal assegurada
per la companyia Fiatc a través del mediador Aon Gil y Carvajal.
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• Reclamacions per responsabilitat patrimonial:
El total de reclamacions de responsabilitat patrimonial rebudes l’any 2009 és
de 196. De les quals: 35 han estat desestimades; en 9 s’ha tingut per desistit al
reclamant; 2 han estat no admeses a tràmit; 2 han estat arxivades per desistiment
dels reclamants; cap ha estat estimada i 148 estan actualment en tràmit.
En quant a reclamacions d’altres anys anteriors al 2009: 48 han estat desestimades;
15 han estat estimades; en 3 s’ha tingut per desistit al reclamant; 2 han estat no
admeses a tràmit; 22 han estat arxivades per incompareixença, desistiment o
renúncia dels reclamants o bé per sentència desestimatòria dels Jutjats Contenciosos
Administratius; i en 6 s’ha exercit l’acció de repetició contra el concessionari/
adjudicatari
Per la seva part del Departament de Domini Públic ha realitzat, durant l’any 2009
els treballs següents:

S’han tramitat 915 expedients referents als conceptes següents:
- Autoritzacions per la venda de flors i castanyes amb motiu de la festivitat de Tots
Sants, així com la Fira del llibre i roses per la festivitat de Sant Jordi, palmes,
palmons, atraccions de fira i circs.
- Instal·lació i col·locació de cartells, banderoles, pancartes, estands, taules de
propaganda, així com celebració de proves esportives, cavalcades de Reis,
carnaval, revetlles, processons de Setmana Santa, festes patronals i infantils.
- Instal·lació provisional de taules i cadires davant de l’establiment de bar amb motiu
de festes patronals, xurreries i autoritzacions de diversitat d’instal·lacions així com
desfilades de publicitat d’establiments i activitats temporals a la via pública.
- Instal·lació de taules, cadires i veles a la via pública i pròrrogues de les
autoritzacions.
- S’ha tramitat l’expedient d’autorització de les instal·lacions de temporada de
platges.
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La Brigada Municipal ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs següents:
• REDACCIÓ I CONTROL DE PROJECTES
· Projectes d’Urbanització. Complementari o bàsic de zones verdes i verd viari
- Redacció de projectes d’iniciativa municipal i direcció de les obres d’execució.
- Participació en procés de contractació de projectes, valoració de les ofertes
presentades, presentació d’informes tècnics valoratius, assistència als actes
d’obertura de pliques i meses d’adjudicació.
- Informe de projectes d’iniciativa privada i supervisió de les obres d’execució.
- Informes d’expedients de llicències d’obres.
- Urbanisme:
- Informes amb relació a plans parcials, unitats d’actuació, PERI i execució
d’urbanitzacions i recepcions.
- Col·laboració amb l’Oficina del Pla General. Redacció del Pla Director d’Espais
Verds Urbans.
• Projectes de nova creació i remodelacions d’espais lliures, verd viari i zones
verdes
- Redacció de projectes d’iniciativa municipal i direcció de les obres d’execució.
- Participació en procés de contractació de projectes, valoració de les ofertes
presentades, presentació d’informes tècnics valoratius, assistència als actes
d’obertura de pliques i meses d’adjudicació.
- Informe de projectes d’iniciativa privada i supervisió de les obres d’execució.
• Altres tipus de projectes
- Col·laboració en projectes del Pla integral Campclar i del Pla integral de la Part Alta
amb motiu de la Llei de Barris.
- Participació al grup de treball del projecte Anella Verda que neix amb l’objectiu
de preservar i assegurar pel futur un espai verd protegit a la zona perimetral de la
ciutat de Tarragona.
- Participació en la Comissió Tècnica - Agenda 21 per elaborar- la a la ciutat de
Tarragona i com a instrument intern de seguiment i validació tècnica dels documents
que es generin.
- Participació en tribunals per a la selecció de personal, tant de promoció interna com
de convocatòries obertes.
- Actualització del Catàleg d’arbres monumentals, notables i singulars de Tarragona.
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- Redacció del reglament d’utilització del horts urbans.
- Redacció del Pla director dels espais verds urbans.
- Valoració de béns i patrimoni municipal per reclamar danys en casos d’accident o
per dipositar fiança per respondre de possibles afectacions per motiu d’obres alienes
a l’Ajuntament.
- Coordinació plans d’ocupació de jardineria en col·laboració amb el SMO i PICC:
selecció de participants, tutela dels treballs... Al 2009 es va treballar al Viver
Municipal.
• MANTENIMENTS
- Redacció del plec de condicions tècniques que han de seguir les empreses que
realitzin el manteniment de zones verdes.
- Col·laboració en la redacció dels plecs de clàusules administratives en els aspectes
més tècnics com ara els criteris objectius de valoració.
- Participació en el procés de contractació dels manteniments, valoració de les
ofertes presentades, presentació d’informes tècnics valoratius, assistència als actes
- Confecció d’estats actuals de diferents tipus de patrimoni.
- Confecció i actualització de l’inventari de parcs, jardins i elements vegetals viaris.
- Coordinació i supervisió dels treballs d’obra civil realitzats per empreses.
- Coordinació i supervisió dels treballs de manteniment de les zones verdes realitzats
per empreses:
- Manteniment de les zones verdes de la zona Centre (1.014.497,58 €)
- Manteniment de les zones verdes de la zona Ponent. (1.103.252,27 €)
- Manteniment de les zones verdes de la zona Llevant ( 653.766,88 €)
- Manteniment de les zones verdes de la zona Nord (1.081.852,20€)
- Manteniment de la jardineria de l’edifici de la Tabacalera (13.172,80€)
- Manteniment de la jardineria de la zona del Parc Francolí (PP2). Contracte
d’obres d’aquest pla parcial.
• DELINEACIÓ I DISSENY
- Confecció de tots els plànols dels projectes i avantprojectes redactats.
- Preparació dels estats actuals dels àmbits dels projectes.
- Petits aixecaments topogràfics i replanteig.
- Comprovació topogràfica de la realitat física d’un espai o element
- Dissenys de plafons informatius per a Parcs i Jardins (tipus clúnia).
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d’obertura de pliques i meses d’adjudicació.
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- Disseny de cartells d’obra i informatius de caràcter temporal.
- Maquetació i disseny de portades i interiors de projectes, memòries valorades i altres
estudis.
- Maquetació i disseny de fitxes, formularis per emplenar els encarregats de jardineria
i dossiers.
- Elaboració del suport informàtic per a presentacions de projectes.
- Reportatges fotogràfics per al seguiment d’obres i incidències.
• ADMINISTRACIÓ I REGISTRE
- Treballs d’administració i comunicació interna i externa (informes, telèfon, fax i
correu).
- Registre d’entrada i sortida i control d’arxiu.
- Control de factures.
- Redacció i tramesa d’informes i altres oficis als diferents departament administratius
i tècnics de l’Ajuntament, el volum principal es pot agrupar en els següents
tractaments amb un total de 517 escrits:
- Urbanisme: informes en relació a plans parcials, unitats d’actuació, PERI i execució
d’urbanitzacions i recepcions.
- Béns: valoració de danys a béns municipals causats per accidents de trànsit o
vandalisme, i informes de reclamacions de danys a tercers.
- Contractació: valoració d’ofertes per a la proposta d’adjudicació de projectes;
elaboració de les certificacions mensuals dels contractes de manteniment i d’obres;
informes de devolució de fiances; informes de situacions d’emergència; actes de
comprovació del replanteig i de recepció d’obres, i altres de comptadors d’aigua.
- Compres: sol·licitud de comptadors d’aigua, mobiliari i materials per a parcs i jardins.
- Llicències d’obres: lnformes de devolució de fiances i valoració de dipòsit de fiança
per a arranjament de façanes, referent a zones verdes, mobiliari, etc.
- Enginyeria de camins: legalitzacions d’obres diverses i devolucions de fiances.
• Projectes executats durant l’any 2009
- .Projecte de regulació de corrents superficials d’aigües pluvials i millores d’obra civil
al parc Saavedra (FEIL)..................................................................... 85.500,28 €
- Remodelació del jardí del c/ Riu Foix del barri del Pilar (FEIL)............. 48.720,06 €
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- Projecte de delimitació de superfícies de gespa i paviment granular i millora de
plantacions als jardins de la plaça Imperial Tàrraco (FEIL)................... 70.623,98 €
- Ordenació d’espais i usos del parc del Riu Glorieta (FEIL)................... 67.719,17 €
- Projecte de modernització dels sistemes de reg i adaptació de la vegetació dels
jardins històrics del parc de la Reconciliació (FEIL)...............................73.902,29 €
- Projecte de revegetació de talussos del vial W. J. Bryant des del passeig d’Espanya
fins al Bingo (FEIL).............................................................................76.687,08 €
- Projecte de remodelació de l’espai públic del c. Mas de l’Orovio al barri de Parc
Riuclar (FEIL)...................................................................................124.969,77 €
- Projecte de remodelació de la franja perimetral del parc de Bonavista (FEIL)............		
.......................................................................................................54.999,76 €
- Recuperació de barraca i marge de pedra seca a la ZV d’Entrepins (FEIL)......57.776,90 €
- Readaptació de la ZV del c/ Caputxins (FEIL)..................................... 29.573,80 €
- Remodelació del parc Félix Rodríguez de La Fuente al barri de la Granja (FEIL)....		
.......................................................................................................51.726,57 €
- Implantació de capa arbustiva a la plaça del Carros (FEIL).................. 45.583,79 €
- Subministrament d’àrids per a la correcció de reguers en paviment granular a la
llera del riu Francolí, parc de la Quinta de Sant Rafael i altres espais verds (FEIL).....
.......................................................................................................57.980,11 €
- Projecte de remodelació de la zona verd exterior de la piscina municipal de la Part
Baixa – Serrallo (FEIL)........................................................................57.800,61 €
- .Renovació de l’arbrat viari envellit i treballs d’adaptació de la vorera del c/ Gomera
(FEIL)................................................................................................50.728,64 €
- Reordenació d’espais i usos de la plaça de la Piconadora (FEIL).......... 94.849,21 €
- Projecte de millora dels parterres dels carrers del Nou Centre de Torreforta (FEIL).....		
.......................................................................................................26.949,53 €
- .Renovació de plantacions i instal·lació del sistema de reg a les jardineres del c/ Riu
Montsant (FEIL)..................................................................................16.234,14 €
- Projecte de mobilitat i eliminació de barreres arquitectòniques a la Part Baixa i
Serrallo (FEIL)....................................................................................39.719,47 €
- .Projecte de mobilitat i eliminació de barreres arquitectòniques al barri de Sant Pere i
Sant Pau (FEIL)..................................................................................35.591,47 €
- Projecte de mobilitat i eliminació de barreres arquitectòniques a la platja de
l’Arrabassada (FEIL)..........................................................................34.645,80 €
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- Ordenació de l’espai viari enjardinat al bloc Gessamí (FEIL).............. 26.929, 61 €
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- Projecte de mobilitat i eliminació de barreres arquitectòniques als carrers de
l’urbanització de la Móra (FEIL)..........................................................37.536,05 €
- Millores passeig Arqueològic.............................................................25.563,76 €
- ZV c. Icart Leonila...............................................................................4.487,69 €
- Guarniments Nadal pl. de la Font....................................................... 4.564,36 €
- Escut Balcó Mediterrani...................................................................... 4.564,36 €
- Dia de l’Arbre................................................................................. 19.370.33 €
- Millores Llevant................................................................................. 29.974,97€
- Millores Nord.................................................................................. 29.989,73 €
- Millores Centre................................................................................ 29.886,60 €
- Millores Ponent................................................................................ 29.686,50 €
- ZV c. Riu Algars (en col·laboració amb el PICC)................................100.297,42 €
- Arbres Nadal als comerços (en col·laboració amb el PICC i PIPA)......... 4.564,36 €
- Col·locació de jardineres a la plaça Pallol........................................ 31. 977,72 €
- MVZ Jardins Tabacalera (en col·laboració amb l’Àrea de Patrimoni)....13.172,80 €
- Jardins Llar d’infants el Ninot
(en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament)............................. 773,43 €
- ZV c. Garrotxa
• PROJECTES D’INTERVENCIONS EXTRAORDINÀRIES DURANT L’ANY 2009
- Neteja Balcó Mediterrani.................................................................. 30.142,60 €
- Emergència desguàs WC parc Saavedra............................................. 7.702,63 €
- Emergència ventades gener 2009..................................................... 31.095,93 €
- Fuites aigua Rambla Nova.............................................. 1.786,40 € + 2607,68 €
- Pèrgola parc Miracle........................................................................ 50.255,43 €
• PROJECTES EN EXECUCIÓ DURANT L’ANY 2009
- ZV c. Riu Siurana, zona pistes esportives (en col·laboració amb el PICC).............. 		
........................................................................................................135.154,15 €
- Projecte de la tanca modernista del parc de la Ciutat . ..................... 237.873,81 €
- Pistes esportives Albada (en col·laboració amb el Patronat d’Esports)....57.457,08 €
- Vàlvules escullera parc Francolí........................................................ 34.728,79 €
- Subministrament de jardineria a l’Escola Taller. Projecte Pont del Diable.... 18.199,32 €
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• PROJECTES APROVATS PENDENTS DE CONTRACTAR 2009
- Projecte executiu de la riera de Riu Clar (projectes d’horts urbans)......300.261,75 €
- Redacció projecte enllumenat energia solar recinte dels horts............ 100.000,00 €
- Projecte executiu del parc de Sant Pere i Sant Pau............................ 518.582,02 €
- Projecte executiu de la recuperació del Pont del Diable..................... 214.886,57 €
- Projecte de remodelació del parc de la Ciutat (Quinta de Sant Rafael)..... 500.000,00 €
- Projecte de remodelació de l’edifici de la Quinta de Sant Rafael.........500.000,00 €
- Enjardinament rotonda Sant Salvador N- 240................................... 30.030,08 €
- Enjardinament rotonda Sant Ramon N- 240...................................... 30.016,16 €
- Enjardinament rotonda T- 11............................................................ 43.431,55 €
- Estructura floral plaça Imperial Tàrraco............................................... 6.194,67 €
- Reposició arbrat i subministrament fonts zona Nord........................... 29.949,23 €
- Subministrament fonts zona Ponent .................................................. 29.764,67 €
- Subministrament fonts zona Centre.................................................... 29.764,67 €
- Reposició arbrat zona Ponent .......................................................... 29.884,99 €
- Reposició arbrat zona Centre............................................................ 29.914,98 €
- Escossells c/ Eivissa .......................................................................... 9.619,30 €
- Escossells c/ Cañellas......................................................................... 4.232,49 €
- ZV Vicent Andrés Estelles.................................................................. 18.675,95 €
- ZV Riu Ter (en col·laboració amb el PICC)........................................ 231.986,16 €
• PROJECTES REDACTATS 2009
- Projecte pantalla acústica T- 11......................................................... 98.898,12 €
- Projecte d’enjardinament de l’església de Bonavista.......................... 100.815,24 €
- Projecte ZV Riu Fluvià....................................................................... 66.802,56 €
- Projecte enjardinament de l’edifici de la Torre Forta......................... 199.738,60 €
- Projecte de reordenació dels exteriors del recinte municipal enjardinat
al costat de la Llar de Jubilats d’Icomar.............................................101.082,09 €
- Projecte de creació de les jardineres del c. Armanyà.......................... 99.991,59 €
- Projecte de millora de talussos de l’av. Vidal i Barraquer.................. 227.051,50 €
- Projecte de remodelació dels exteriors de la muralla al passeig Torroja.. 77.058,09 €
- Projecte de millora de la jardineria del c. Salvador Espriu................. 169.715,97 €
- Projecte remodelació ZV Pit- Roig.................................................... 116.720,72 €
- Projecte condicionament ZV Roig i Bergadà..................................... 127.447,99 €
- Projecte millora parterres Rambla la Floresta...................................... 79.216,93 €
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- Reposició arbrat zona Llevant........................................................... 29.980,06 €
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DISCIPLINA URBANÍSTICA

El Departament de Disciplina Urbanística ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs
següents:
- Expedients en tràmit a l’inici 09 ......................................................................186
- Expedients rebuts al Departament 08 ...........................................................1.328
- Expedients iniciats durant 08 ..........................................................................974
- Expedients en tràmit durant 08 ....................................................................1.160
- Expedients resolts durant 08 ...........................................................................835
• Situació actual dels expedients
·Pendents d’incoació ........................................................................................354
·Pendents proposta de resolució ..........................................................................71
·Pendents decret d’Alcaldia resolució ...................................................................82
• Actuacions dutes a terme en els expedients
Resolució instructor . .......................................................................................146
Decrets incoació redactats ..............................................................................974
Plecs de càrrecs redactats ...............................................................................306
Propostes de resolució redactades ...................................................................142
Decrets resolució redactats . ............................................................................690
Informes- proposta redactats ........................................................................1.664
Informes STM . ................................................................................................ 74
Notificacions expedients a particulars . .........................................................2.258
Escrits a d’altres departaments ........................................................................166
Resultats
Percebut per sancions exercici 09 . .....................................................34.545,62 €
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Els serveis tècnics d’Enginyeria de Camins han realitzat, durant l’any 2009, els treballs
següents:
•Informes
- Informes llicències d’obres........................................................................... 1.023
- Informes obres municipals ............................................................................. 286
- Informes urbanisme.........................................................................................103
- Informes béns ..................................................................................................30
- Informes serveis públics transports .....................................................................33
- Informes serveis públics aigües . ......................................................................... 3
- Informes obertura d’establiments........................................................................56
- Trànsit . ...........................................................................................................61
- Informes diversos: secretaria, vicesecretaria, salut públicam. ambient, plusvàlua, diversos, personal, assessoria jurídica,
compres, ensenyament, alcaldia........................................................................226
Total..............................................................................................................1.821
CAPÍTOL IV

- Atenció i informació tècnica al públic en consultes diverses
• Actuacions i propostes diverses 2009
- Pavimentació i Serveis del c. de la Unió (maig 2009)
- Voreres de la plaça Imperial Tàrraco (febrer 2009)
- Ubicació de pilons a l’edifici Miramar I a Sant Pere i Sant Pau (març 2009)
- Construcció de gual de minusvàlids davant del núm. 1 del c. Alfred Opisso
cantonada c. Escultor Verderol (gener 2009)
- Fases execució de l’obra PERI- Tabacalera (agost 2009)
- Trams objecte de transferència de titularitat dins del terme municipal de Tarragona
(abril 2009)
- Zona d’exclusió del c. Vint de Bonavista (febrer 2009)
- Estat actual de passos de vianants al c. Smith entre els números 2 i 26 (gener 2009)
- Senyalització confluència c. Governador González – Passatge Cobos (juny 2009)
- Prohibit estacionar escales bloc Filipines i bloc Cuba (abril 2009)
- Estudi hidrològic de conques del PP40
- Superfície c. Robert Gerhard i Frederic Mompou (nou 2009)
- Proposta carril d’accés al PP13 per N- 340 (maig 2009)
- Expropiacions T- 11 torre elèctrica c. J (abril 2009)
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- Serveis existents xarxes de clavegueram i aigua parcel·les 12 i 30 del PP9 (nov. 2009)
- Estudi previ de pavimentació i serveis dels c. Pau del Protectorat, General Contreras i
Orosi (juliol 2009)
- Col·lector a reposar a la rotonda del cementiri (juliol 2009)
- Estudi desguàs A- 7 al c. Joan Fuster possible traça de la conducció (maig 2009)
- Actualització plànol de planta general de pavimentació de tota Tarragona (setembre
2009)
• Llistat de projectes, memòries valorades any 2009
- N1173- 2 Moviment de terres de les parcel·les del PP9....................3.840.484,21 €
- N1182 Construcció de mur de contenció al núm. 125
de la Via Augusta..............................................................................83.050,23 €
- N1183 Pavimentació i Serveis del c. Pau del Protectorat i c. Gral.
Contreras tram entre General Moragas i Orosi .................................829.512,53 €
- N1186 Pavimentació i serveis del c. Apodaca...................................653.431,77 €
- N1189 Pavimentació de l’accés i dotació de serveis del solar
d’Incasòl al PP9 i la Floresta...............................................................286.370,52 €
- N1193 Pavimentació zones davant del poliesportiu Sant Pere i Sant Pau...29.714,19 €
Total.............................................................................................. 5.722.563,45 €
• Pressupostos any 2009
- Valoració del traspàs de carreteres de titularitat del Ministeri de Foment ..................		
...................................................................................................56.350.000,00 €
Total pressupostos any 2009 . .......................................................56.350.000,00 €
• Direccions d’obres any 2009
- Projecte de regulació semafòrica del pas de vianants del pont de Santa Tecla ..........		
.......................................................................................................30.529,54 €
- Projecte de regulació semafòrica d’un pas de vianants a l’av.
Països Catalans confluència amb el c. Joan Serra Vilaró ......................39.402,19 €
- Projecte de regulació semafòrica d’un pas de vianants a l’av.
Països Catalans a l’alçada del núm. 32- ........................................43 35.950,43 €
- Manteniment, conservació, actualització i reparació de les
instal·lacions semafòriques . ..............................................................298.598,96€
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- Execució dels treballs de reparació dels desperfectes de
l’estructura del pont existent al PK 3/400 de la via ferrocarril ............189.630,88 €
- Reforç i condicionament del ferm de diferents carrers del nucli urbà
i barris de Tarragona ...................................................................1.082.098,10 €
- Pavimentació parcial del c. Mas d’en Potau ........................................45.509,72 €
- Pròrroga del contracte de manteniment, conservació, actualització i
- Reparació de les instal·lacions semafòriques .....................................108.863,38 €
- Remodelació dels voltants de l’IES Sant Pere i Sant Pau . ....................102.871,99 €
Obres EMATSA
- Col·locació canonades de PE de sanejament la Rambla Nova ..............23.277,11 €
- Col·locació canonades de PE de sanejament al c. Cartagena ...............19.409,45 €
- Col·locació canonades de PE de sanejament a les Parcel·les Pedrol ......13.488,39 €
- Col·locació canonades de PE de sanejament al c. M. Cristina . .............19.489,63 €
- Col·locació de canonades PE de sanejament a la pl. Verdaguer ...........29.025,52 €

• Direcció dels treballs de supervisió d’obres
- Projecte d’urbanització del vial de servei a Campclar .....................2.830.812,28 €
- Aparcament de superfície al c. Vint de Bonavista ..............................547.419,24 €
- Projecte de substitució de col·lectors dels carrers Arc de Sant
Llorenç, Peixateries Velles, Sant Llorenç i Baixada de la Pescateria
del nucli Històric de Tarragona ..........................................................142.825,35 €
- Projecte de substitució de col·lectors dels carrers Calderers i la
Guitarra del nucli històric de Tarragona .............................................169.389,44 €
- Projecte per a la renovació de la xarxa de clavegueram del
passatge Sant Pròsper i plaça Bisbe Bonet ..........................................230.129,14 €
- Projecte per a la renovació de la xarxa de clavegueram i la xarxa
d’aigua del carrer Sant Joan . ............................................................231.967,51 €
- Projecte per a la renovació de la xarxa de clavegueram i la xarxa
d’aigua dels carrers Salou i Llepant.....................................................231.837,66 €
- Projecte per a la renovació de la xarxa de clavegueram del passatge
Sant Pròsper i plaça Bisbe Bonet ........................................................174.421,52 €
- Projecte de remodelació i serveis del c. Callao ..................................231.693,98 €
- Projecte de remodelació i serveis del c. Sant Andreu .........................231.999,92 €
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Total direccions d’obra any 2009.....................................................2.038.145,29 €
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- Projecte per a la construcció de dipòsit regulador de 450 m3
(Tarragona Nord)............................................................................348.011,87 €
- Memòria valorada per a la substitució de col·lector del carrer Santa Anna
del nucli històric de Tarragona..............................................................37.381,87 €
- Memòria valorada per a la substitució de col·lector del carrer Baixada del
Roser entre els pous núm. 84 i 301 del nucli històric de Tarragona..........37.406,66 €
- Memòria valorada de substitució de canonades de fibrociment per
canonades de fosa dúctil al c. del Pi i carrer del Sol de la urbanització
Cala Romana.......................................................................................46.922,97 €
Total direccions treballs supervisió obres...........................................5.492.219,41 €
- Col·laboració redacció pla ordenació urbana municipal (POUM)
Valoració econòmica de les futures infraestructures previstes al POUM.
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Els serveis tècnics d’Enginyeria Industrial han realitzat, durant l’any 2009, els treballs
següents:
• Activitats
•

Informes d’expedients

- Activitats innòcues . ........................................................................................257
- Canvi titularitat ..............................................................................................172
- Denúncies .........................................................................................................6
- Inspeccions . ....................................................................................................12
- Llicències d’obres ...............................................................................................2
- Transports públics ............................................................................................15
- Medi ambient ....................................................................................................6
- Autorització ambiental (annex I) ..................................................................... 34
- Llicència ambiental (annex II.1) ........................................................................10
- Llicència ambiental (annex II.2) ........................................................................56
- Règim comunicació (annex III) . ........................................................................18
per determinades activitats incloses a l’annex III de la Llei 3/1998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental . .......................90
- Control inicial (Annex I) . ....................................................................................8
- Control inicial (annex II.1)...................................................................................3
- Control inicial (annex II.2).................................................................................24
- Control periòdic (annex I)....................................................................................5
- Control periòdic (annex II.1)................................................................................4
- Control periòdic (annex II.2) ...............................................................................4
- Control periòdic (annex III)..................................................................................8
- Control periòdic regl. municipal ........................................................................10
- Adequació annex I. . ..........................................................................................8
- Adequació annex II.1......................................................................................... 9
- Adequació annex II.2......................................................................................... 9
- Adequacions....................................................................................................26
- Legionel·la........................................................................................................15
- Canvi substancial..............................................................................................19
- Canvi no substancial.........................................................................................35
- Certificat compatibilitat......................................................................................37
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- Reglament municipal regulador de les llicències a obertures d’establiments
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- Imposició fiança ............................................................................................137
- Diversos...........................................................................................................49
- Primera ocupació . .............................................................................................9
- TOTALS ......................................................................................................1.144
• Manteniment enllumenat públic
- Punts de llum..........................................................................................27.000
- Suports .................................................................................................21.570
- Làmpades . ............................................................................................29.204
- Quadre de comandament . ......................................................................... 393
- Control estalvi energètic 396 rebuts/mes .................................................. 4.752
• Manteniment edificis municipals
- Edificis municipals . .....................................................................................133
- Escrits rebuts de reparació d’avaries ........................................................ 5.650
- Instal·lacions elèctriques .......................................................................... 1.119
- Fontaneria . ................................................................................................934
- Parallamps .....................................................................................................2
- Instal·lacions d’aire condicionat i calefacció ................................................. 415
- Legionel·losi.................................................................................................. 39
- Instal·lacions de gas ..................................................................................... 14
- Instal·lacions de telefonia i informàtica .........................................................544
- Videoporters . .............................................................................................103
- Seguretat contra incendis . .............................................................................76
- Seguretat antirobatori ................................................................................ 186
- Aparells elevadors (ascensors) ...................................................................... 58
- Megafonia ...................................................................................................13
- Aluminis i persianes ....................................................................................232
- Assistència tècnica actes ................................................................................. 6
- Cafeteres i neveres 42
- Cristaleria ..................................................................................................199
- Fusteria ......................................................................................................335
- Paleta..........................................................................................................568
- Pintura ........................................................................................................ 81
- Serralleria ................................................................................................. 684
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• Projectes i serveis
- Redacció projecte de la 2a fase soterrament de 104 illes de contenidors soterrats a
diverses zones de la ciutat.............................................................. 4.011.567,69 €
- Redacció projecte enllumenat públic i serveis del c. Jaume I............... 340.965,65 €
- Redacció projecte enllumenat públic i serveis del c. Caputxins............ 106.086,22 €
- Redacció projecte enllumenat públic i serveis del c. Pau del
Protecorat i General Contreras (1a fase)........................................... 301.773,13 €
- Redacció projecte arranjament forjat del laboratori municipal.............. 14.118,19 €
- Redacció memòria valorada neteja grafits i col·locació fals sostre del
Centre Cívic de Sant Salvador . ......................................................... 38.591,54 €
- Redacció projecte enllumenat públic i serveis del passeig Rafael de
Casanovas i Camí Vell de l’Arrabassada.......................................... 546.525,40 €
- Redacció projecte enllumenat públic i serveis dels carrers August i
Sant Francesc................................................................................. 464.744,72 €
- Redacció memòria valorada de serveis públics existents al c. Caputxins .26.171,92 €
- Redacció plec tècnic per a la contractació del manteniment de
- Redacció plec tècnic per a la contractació de les obres del soterrament de les 104
illes de contenidors soterrats....................................................................................
Total import (€) .............................................................................5.850.544,46 €
TOTAL . ........................................................................................................... 11
- Direccions d’obra 2009 .................................................................................. 11
- Supervisió d’obres 2009 ................................................................................. 10
- Tràmits i informes
- Emissió de certificats de compatibilitat urbanística .........................................107
- Emissió d’informes tècnics:
- Per a Llicències d’Obres ................................................................................37
- Per Alcaldia (Oficina de Projectes) .................................................................84
- Per Gestió Econòmica (Contractació i Compres) ..............................................92
- Per l’Àrea de Territori (Planejament, Gestió, Contractació) ...............................65
- Per a altres àrees municipals i exterior . ..........................................................60
- Total de registres . ................................................................................... 1.110
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l’enllumenat públic exterior....................................................................................

CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
I NSPECCIÓ D’OBRES

El Departament d’Inspecció d’Obres ha realitzat durant l’any 2009 els treballs
següents:
• Informes:
- Per al Departament de Llicències d’Obres:
Informes obres menors . ................................................................................ 220
Informes obres majors .....................................................................................92
Primera ocupació ........................................................................................... 19
Guals .......................................................................................................... 121
Habitabilitat . ................................................................................................. 17
Publicitat ....................................................................................................... 17
Subvencions .................................................................................................... 8
Rètols ............................................................................................................ 43
Rehabilitació façanes ..................................................................................... 86
Total expedients ...............................................................................................623
- Per a domini públic, béns i patrimoni, estimat 24
- Per a salut pública i medi ambient, estimat ....................................................... 10
- Per a disciplina urbanística .............................................................................. 32
Total informes emesos......................................................................................689
Hores estimades d’informació al públic..........................................................2.500
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CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
L LICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS

El Departament de Llicències d’Obertura d’Establiments ha realitzat, durant l’any
2009, els treballs següents:
		
Parcial

Total

• Documents rebuts del Registre general d’entrada...........................................3.144
• Documents registrats de sortida....................................................................5.273
• Expedients oberts........................................................................................1.191
• Decrets tramesos a l’Alcaldia, per incloure al Llibre de Resolucions.................1.167
• Expedients enviats a l’arxiu.............................................................................573
• Llicències atorgades:......................................................................................663
- Innòcues: sense incidència ambiental..............................................................235
- De canvis de titularitat...................................................................................217
- D’obres............................................................................................................8
- Annex II.1: Llicència ambiental amb intervenció de l’Ogau.................................15
- Annex II.2: Llicència ambiental .......................................................................25
- Annex III Reglament Municipal: activitats del Règim de
- Annex III: activitats sotmeses al règim de comunicació.......................................25
- Permisos d’abocaments a la xarxa.....................................................................8
- Canvis no substancials.....................................................................................43
- Adequacions concedides.................................................................................11
• Autoritzacions / festes / revetlles / enterats31
• Llicències i autoritzacions: denegades................................................................23
• Expedició de certificats de compatibilitat urbanística...........................................46
• Acceptació de modificacions...............................................................................9
• Notificacions de l’annex A- I.............................................................................19
• Decret prenent nota revisió legionel·losi.............................................................34
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comunicació sotmeses a llicència municipal . ....................................................76

CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
L LICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS

• Control de funcionament:..................................................................................46
- Controls inicials...............................................................................................9
- Posades en funcionament................................................................................17
- Controls periòdics..........................................................................................20
• Ponències d’avaluació realitzades.......................................................................3
• Informes integrats.............................................................................................23
• Propostes resolució...........................................................................................23
• Trasllat de propostes.........................................................................................23
• Informacions trameses.................................................................................4.019
- Informacions públiques...................................................................................91
- Informacions veïnals..................................................................................1.884
- Edictes..........................................................................................................51
- Informacions internes................................................................................1.724
- Informacions externes...................................................................................269
• Requeriments notificats:..................................................................................864
- De llicència..................................................................................................107
- De nova documentació.................................................................................577
- De representació............................................................................................32
- De posada en funcionament...........................................................................27
- De terminis....................................................................................................52
- De controls inicials.........................................................................................69
• Tràmits generals..........................................................................................1.303
- Desestiments..................................................................................................80
- Caducitats.....................................................................................................16
- Cessaments....................................................................................................28
- Enretirades d’instal·lacions................................................................................8
- Desprecintaments ............................................................................................7
- Audiències prèvies ......................................................................................269
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CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
L LICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS

- Baixes...........................................................................................................90
- Pròrrogues concedides.................................................................................102
- Trasllats d’informació...................................................................................135
- Lliurament fotocòpies / Vista exp. / Tenir per interessats...................................29
- Resolucions deixant sense efecte una anterior...................................................24
- No admissió a tràmit de sol·licituds.................................................................21
- Suspensió de tràmit: pendents d’aportació de documentació preceptiva ............41
- Rectificació d’errors..........................................................................................7
- Resolucions d’arxiu........................................................................................12
- Certificacions expedides.................................................................................36
- Altres tràmits varis........................................................................................398
• Tècnic verificador
- Informes de la documentació presentada als exps...........................................712
- Consultes in situ, una mitjana diària de...........................................................10

•Atenció al públic:
- in situ, una mitjana diària de............................................................................5
- telefònicament, una mitjana diària de..............................................................30
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- Consultes telefòniques, una mitjana diària de...................................................13

CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
L LICÈNCIES D’OBRES

El Departament de Llicències d’Obres ha realitzat durant l’any 2009 els treballs
següents:
• Total de documents que s’han presentat al Registre General: .........................5.532
• Total de documents que s’han registrat de sortida: ........................................6.575
Els tràmits gestionats per aquesta unitat orgànica, en funció dels temes en què es té
competència, es detallen a continuació.
Expedients iniciats:
- Llicències d’obres:.................................................................................... 1.197
- Guals i reserves d’espai:................................................................................ 80
- Habitabilitat: ..................................................................................................9
- Subvencions per rehabilitació de façanes:..........................................................9
• OBRES MENORS
- Acords del Consell Plenari ...............................................................................1
(estimació de recursos contra acords de la Junta de Govern Local)
- Acords de la Junta de Govern Local 9
- Certificacions 2
(sobre algun extrem demanat pels interessats o per la jurisdicció ordinària)
- Resolucions..................................................................................................668
(bé referides als expedients iniciats aquest any o en anys anteriors)
Acceptació desistiments: 50; aixecar suspensió d’obres: 1; arxiu d’expedients:
8; aturar tràmits d’expedients: 29; compliment d’ordres: 12; concessions obres
menors: 270; denegacions devolució fiances: 5; denegacions legalitzacions: 1;
denegacions obres menors: 5; denegacions pròrrogues: 1; devolució fiances i
avals: 124; execucions subsidiàries: 2; legalitzacions: 39; ordres agençament: 33;
propostes de concessions: 6; pròrrogues: 33; rectificació errors: 8; requeriments
de legalització: 1; solució recursos: 2; suspensions d’obres: 2; trasllats
d’informació: 23; diversos: 13 (tenir per presentat, deixar sense efectes, aprovar
factures, etc.)
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• OBRES MAJORS
- Acords de la Junta de Govern Local .................................................................4
- Certificacions . ................................................................................................3
(sobre silenci administratiu o sobre algun extrem demanat pels interessats o per la
jurisdicció ordinària)
- Resolucions . ...............................................................................................544
(bé referides als expedients iniciats aquest any o en anys anteriors)
- Acceptació desistiments: 59
- Aixecar suspensió d’obres: 1
- Aprovació projectes bàsics: ........................................................................ 16
- Arxiu d’expedients: .......................................................................................1
- Aturar tràmits d’expedients: ........................................................................ 33
- Canvis titularitat: .......................................................................................... 1
- Compliment ordres: . .................................................................................... 4
- Concessions:............................................................................................. 196
- Unifamiliars (22 habitatges): . .................................................................20
- Altres edificis no destinats a habitatges: .....................................................4
- Naus industrials (20 naus): .....................................................................10
- Enderrocs: .............................................................................................. 9
- Piscines: ................................................................................................13
- Rehabilitació integral edificis: .................................................................24
- Excavacions i moviment de terres: ............................................................ 1
- Aparcaments: 1
- Ascensors: 18
- Altres llicències d’obres majors: ..............................................................94
(condicionament d’habitatges, de locals, de naus, canvis d’ús, ampliacions,
etc.)
- Denegacions llicències: . ................................................................................8
- Denegacions: de devolució fiances i avals: . ................................................... 4
de pròrrogues: ...............................................................................................1
- Devolució fiances i avals: . ...........................................................................82
- Execucions subsidiàries: 2
- Legalitzacions: ............................................................................................28
- Ordres agençament: .................................................................................. 14
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- Edificis (257 habitatges): ........................................................................20

CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
L LICÈNCIES D’OBRES

- Propostes de concessions (de llicències d’obres les quals, al pretendre’s
la instal·lació d’una activitat ambiental, la concessió es fa conjunta
amb l’activitat):..............................................................................................6
- Propostes de denegacions: . ...........................................................................1
- Propostes de legalitzacions: ...........................................................................2
- Pròrrogues: ............................................................................................... 18
- Rectificació errors: ........................................................................................9
- Requeriments legalització: .............................................................................2
- Resolució recursos: . ..................................................................................... 2
- Suspensions d’obres: .....................................................................................6
- Trasllats d’informació: .................................................................................38
- Diversos: ....................................................................................................10
(tenir per presentat, deixar sense efectes, baixa càrrecs, aprovar factura, etc.)
• PRIMERA OCUPACIÓ
- Resolucions.....................................................................................................341
Acceptació desistiments: 12; arxiu d’expedients: 3; aturar tràmits expedients: 3;
compliment d’ordres: 7; concessions: 152; denegacions: 25; devolució de fiances:
67; legalitzacions: 34; ordres agençament: 12; pròrrogues: 1; rectificació errors:
4; resolució recursos: 3; trasllats d’informació: 11; diversos: 7 (deixar sense efectes,
aprovar factures, etc.).
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES O PARTS DE FAÇANES
- Resolucions . ..................................................................................................317
Acceptació desistiments: 10; Arxiu d’expedients: 2; Aturar tràmits d’expedients:
1; Compliment d’ordres: 4; Concessions llicències: 130; Denegacions devolució
fiances: 3; Denegacions llicències: 1; Denegacions pròrrogues: 1; Devolució fiances
i avals: 90; Execucions subsidiàries: 3; Legalitzacions: 20; Ordres agençament:
10; Pròrrogues: 15; Rectificació errors: 3; Requeriments legalització: 1; Resolució
recursos: 3; Suspensió d’obres: 3; Trasllats d’informació: 10; Varis: 7 (tenir per
presentat, deixar sense efectes, aprovar factura, baixa càrrecs, etc.).
• INSTAL·LACIONS PUBLICITÀRIES
- Acords de la Junta de Govern Local.................................................................... 1
- Resolucions...................................................................................................... 63
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Acceptació desistiments: 4; arxiu d’expedients: 2; aturar tràmits expedients: 8;
autoritzacions: rètols i veles: 8 - tanques publicitàries: 1 - tòtems: 1; baixes rètols
i veles: 3; compliment d’ordres: 6; denegacions autoritzacions:8; devolució fiances
i avals:1; legalitzacions rètols i veles: 11; ordres agençament: 3; pròrrogues: 1;
requeriments legalització: 3; resolució recursos: 1; trasllats d’informació: 1; canvi
titularitat: 1.
• ALTRES AUTORITZACIONS
- Acords de la Junta de Govern Local..................................................................1
- Certificacions . ............................................................................................... 1
(sobre silenci administratiu o sobre algun extrem demanat pels interessats o per la
jurisdicció ordinària)
- Resolucions.....................................................................................................720
- Acceptació desistiments: .................................................................................. 20
- Arxiu d’expedients: ............................................................................................1
- Aturar tràmits d’expedients: ............................................................................... 2
Grues: 15; tanques: 4; rases: 305; altres ocupacions de la via pública: 2; vistes i
lliurament de fotocòpies: 154; canvi ús: 4; ampliació horari treball: 2.
- Compliment d’ordres: . .......................................................................................1
- Denegacions: ....................................................................................................5
- Denegacions devolució fiances i avals: ............................................................... 1
- Devolució de fiances i avals:..............................................................................44
- Execucions subsidiàries: .....................................................................................3
- Legalitzacions: ................................................................................................ 49
- Modificacions: .................................................................................................. 1
- Ordres agençament: ..........................................................................................1
- Pròrrogues: .................................................................................................... 17
- Rectificació d’errors: ..........................................................................................2
- Requeriments legalització: ..................................................................................5
- Resolució recursos: . ...........................................................................................8
- Trasllats d’informació: ......................................................................................64
- Diversos: .........................................................................................................10
(tenir per presentat, deixar sense efectes, baixa càrrecs, aprovar factura, etc.)
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- Concessions: . ................................................................................................486

CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
L LICÈNCIES D’OBRES

• GUALS I RESERVES D’ESPAIS
· Resolucions.....................................................................................................180
Acceptació desistiments: 5; arxiu d’expedients: 1; aturar tràmits expedients: 12;
autoritzacions i ampliacions: 82; baixes: 20; canvis titularitat: 17; compliment
d’ordres: 4; deixar sense efectes autoritzacions: 7; denegacions: 3; devolució
fiances: 1; duplicats placa: 5; execucions subsidiàries: 1; ordres agençament: 9;
pròrrogues: 1; rectificació d’errors: 2; resolució recursos: 3; trasllats d’informació:
6; diversos: 1 (tenir per presentada documentació, baixa recaptació, deixar sense
efectes resolucions, etc.).
• HABITABILITAT
- Resolucions

19

- Arxiu d’expedients:

1

- Rectificació errors:

1

- Trasllats d’informació:
- Diversos:

15
2

(deixar sense efectes, baixa càrrecs, tenir per presentat, etc.)
• SUBVENCIONS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES
- Resolucions

14

Concessions: 1; denegació: 1; desistiments: 1; rectificació errors: 1; trasllat
d’informació: 10
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El Departament de Medi Ambient ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs següents:
• Total expedients tramitats l’any 2009:..............................................................739
• Qualitat ambiental
Total expedients tramitats l’any 2009: .......................................................534
Classificació per matèries:

expedients

- Crema brancatge i tala d’arbres:................................................................. 69
- Parcs i jardins: . ......................................................................................... 48
- Abocadors incontrolats i terrenys bruts:........................................................ 94
- Platges: ..................................................................................................... 44
- Males olors, aparells climatització, contaminació atmosfèrica i lumínica: ....... 27
- Denúncies per sorolls:.................................................................................. 72
- Altres: ......................................................................................................180
• Clavegueram

Classificació per matèries:

expedients

- Permisos abocament:....................................................................................42
- Denúncies clavegueram (OMAC): ................................................................39
- Analítiques: ................................................................................................18
- Procediments sancionadors:..........................................................................14
- Agència Catalana de l’Aigua (ACA): ...........................................................44
- Altres:.......................................................................................................... 3
• Platges
Total expedients tramitats l’any 2009: .............................................................. 45
Classificació per matèries:

Expedients

• Gestió ambiental i banderes blaves:................................................................. 15
• Arranjament platja Savinosa:............................................................................. 4
• Sancions: ........................................................................................................ 1
• Pla d’usos: ........................................................................................................1
• Altres: ............................................................................................................24
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Total expedients tramitats l’any 2009: .............................................................160

CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
MEDI AMBIENT

• Actuacions realitzades
- Conveni de col·laboració amb Depana, Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural,
per fomentar actuacions de gestió ambiental a l’espai PEIN de la punta de la Móra –
Bosc de la Marquesa.
- Conveni de col·laboració amb l’Associació Mediambiental La Sínia per fomentar
actuacions de gestió ambiental a l’entorn de la desembocadura del riu Gaià.
- Conveni de col·laboració amb l’entitat Aurora, per la restauració de l’entorn del riu
fluvial del riu Francolí (marge esquerra) entre el pont de Santa Tecla i el parc del
Francolí per fomentar projectes de recuperació paisatgística i ambiental amb la
participació de persones amb disminucions psíquiques.
- Conveni de col·laboració amb la Societat d’Exploracions Submarines (SES) per
fomentar el coneixement del fons marí del litoral de Tarragona
- Conveni estudiants en pràctiques amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Conveni de col·laboració amb la Societat de Radiodifusió, pel projecte “Plantate! Ven
y siembra vida”.
- Conveni de col·laboració amb l’Associació de Veïns la Móra- Tamarit, pel control de
les colònies de gats assilvestrats de la zona.
- Convocatòria del Consell Assessor de l’Agenda 21, en la qual es va fer balanç del
primer any d’execució del PALS (Pla d’acció local per la sostenibilitat), i es va passar
a donar pas a la creació del Consell de Seguiment de l’Agenda 21.
- Creació de l’oficina de l’Agenda 21, per tal de fer el seguiment i execució de
l’Agenda 21.
- Campanya i concessió del guardó Bandera Blava 2009 per part de ADEAC- FEE a
les platges de l’Arrabassada, de la Savinosa i de la Móra.
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- Renovació de la certificació de la qualitat ambiental (ISO 14001) per la gestió
ambiental de les platges.
- Campanya d’educació ambiental a les platges amb 4 informadors ambientals.
- Creació del servei del Telèfon Verd de Medi ambient, on s’han atès 1.104 trucades i
19 correus electrònics.
- Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, s’ha organitzat la IV Setmana del
Medi Ambient.
- L’Ajuntament de Tarragona mitjançant el Departament de Medi Ambient, participa
en la gestió de la Fundació Tàrraco Energia Local, Agència d’Energia de Tarragona.
Destacarem les següents actuacions:
- Elaboració del Pla d’acció energia sostenible, com a conseqüència de la signatura

- Realització de la campanya d’estalvi energètic a la llar 2009, adreçada als alumnes
de 3r i 4t de Primària dels centres educatius de Tarragona.
- Organització, juntament amb el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya,
demarcació de Tarragona, del concurs de pòsters sobre l’eficiència energètica i les
energies renovables 2009.
- Redacció de les bases del Servei Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament de
Tarragona, per subvencionar instal·lacions solars tèrmiques col·lectives als edificis
que integren el Pla integral de la Part Alta.
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del pacte d’alcaldes europeus contra el canvi climàtic.

CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
NETEJA PÚBLICA

El Departament de Neteja Pública ha realitzat durant l’any 2009 els treballs següents:
• El control dels mitjans humans i materials de l’empresa FCCSA, adjudicatària des
de l’any 2002 i fins un període de 10 anys, del servei de neteja viària, recollida
d’escombraries i transport dels residus urbans, neteja de platges i gestió de la
deixalleria municipal.
Per a la realització d’aquest control el Departament disposa d’inspectors i
d’informadors ambientals, els quals a més a més de controlar els mitjans humans i
materials de l’empresa FCCSA, també desenvolupen les tasques següents:
- Detecció d’incidències del mateix Departament i d’altres departaments que afectin
a la via pública, mitjançant informes diaris, els quals es fan arribar a l’empresa
concessionària del servei, perquè procedeixi a solucionar- les.
- Informació als ciutadans i comerços en general pel que fa a la matèria de residus i
neteja, per tal de conscienciar- los i aconseguir la seva imprescindible col·laboració
en aquestes matèries.
• El control de les tasques de manteniment i neteja del Palau Municipal i altres
dependències municipals, i també la supervisió de l’empresa SELSA, adjudicatària
de la neteja de diverses dependències municipals.
• Els tràmits oportuns per la realització de peticions de neteja i instal·lació de
contenidors i WC automàtics on s’han de desenvolupar actes públics, com són
els Tinglados del Moll de Costa, fires de vins, revetlles populars als carrers, festes
majors a la ciutat i barris, romeries a les ermites del Llorito i de la Salut, promogudes
per les cases regionals, etc.
• Reunions amb les diverses associacions de veïns de la ciutat per solucionar les
carències de la ciutat, barris i urbanitzacions, i recollir els seus suggeriments i
necessitats.
• Tramitació de la facturació per obtenir els ingressos corresponents a:
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- Per les tones dels residus recollits selectivament: envasos, paper i cartró, cartró
comercial i valoració energètica, amb l’adhesió al conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Tarragona, Ecoembes i l’Agència de Residus de Catalunya.
- Pels aparell elèctrics i electrodomèstics recollits a la deixalleria municipal,
deixalleries mòbils i via pública, amb l’adhesió al conveni de col·laboració entre
l’Agència de Residus de Catalunya, les entitats gestores dels sistemes integrats de
gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i l’Ajuntament de
Tarragona.
- També s’han obtingut ingressos amb el retorn del cànon per part de l’Agència de
Residus de Catalunya, per la recollida i tractament de la fracció orgànica, papercartró i deixalleria.
• S’han obert 378 expedients referents a peticions per part dels ciutadans de neteges,

• Implantació de la recollida de matèria orgànica al centre de la ciutat, barri marítim i
urbanitzacions de Llevant, per la qual cosa s’han posat en servei tots els contenidors
soterrats destinats a la recollida de la FORM.
• Repartiment de diferents circulars als ciutadans quan el servei ho ha convingut
necessari per noves ubicacions de contenidors, papereres, etc.
• Realització i seguiment de les campanyes de sensibilització ciutadana següents:
- Campanya d’implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica, d’abril a
juliol de 2009.
- Campanya de recollida selectiva i de contenidors soterrats conjuntament amb la
Universitat Rovira i Virgili i les Associacions de Veïns de Tarragona, d’octubre a
desembre de 2009.
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- Entre les dues campanyes d’educació ambiental, s’han repartit als ciutadans uns
15.000 equips (kits) per la recollida selectiva compostos per un cubell per la
fracció orgànica, un paquet de 15 bosses compostables i un joc de tres bosses de
ràfia per envasos, vidre i paper- cartró.
• S’han recollit selectivament les tones de residus següents:
REBUIG

VIDRE

ENVASOS

PAPER-

			

CARTRÓ

53.137,38 1.933,37

1.611,05

4.392,01

ORGÀNICA

VOLUMINOSOS

2.677,74

891,8

Els voluminosos provenen de la recollida de mobles i andròmines que es realitza tots
els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana.
Aquestes tones s’han recollit mitjançant els contenidors instal·lats a la via pública
següents:
REBUIG

ORGÀNICA

PAPER- CARTRO

ENVASOS

VIDRE

1.354

804

457

418

525

S’ha pogut comprovar que la resposta dels ciutadans cada dia és més positiva a l’hora
de separar els diferents tipus de residus i dipositar- los dins els contenidors ubicats a la
via pública a tal efecte, per al seu posterior reciclatge.
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La Secció Tècnica d’Arquitectura ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs següents:
• Informes tècnics: 162
(Béns i Patrimoni 7; Compres 3; Ensenyament 15; Llicències d’Obres i subsidiàries 8;
Contractació 65; Personal i Formació 5; altres departaments 59.)
• Redacció i confecció estudis- propostes, memòries valorades i projectes: 32
- Projecte de remodelació de les estances annexes a l’Alcaldia, Palau Municipal.
- Reforma interior del Palau Municipal II Fase.
- Memòria valorada per a la remodelació d’estances a la planta baixa del Palau
Municipal, Àrea Serveis a la Persona.
- Treballs d’adequació de les estances provisionals del Síndic de Greuges, planta 1a.
de la plaça Imperial Tàrraco, antiga Rovira i Virgili.
- Treballs per desplaçar envà de vidre situat a la 2a planta (zona de Personal) a la
Rambla Nova, 59.
d’Intervenció.
- Projecte de reforma i adequació de la Llar d’Infants de Bonavista.
- Projecte a la reobertura del refugi existent a Casa Canals, situat al carrer d’en
Granada cantonada a plaça Sant Antoni.
- Projecte de reformes interiors d’edifici municipal, Llar de Jubilats de Bonavista per
a l’Institut Municipal de Serveis Socials.
- Projecte de reforma interior de l’edifici situat al carrer Sant Antoni Maria Claret,
núm. 12.
- Projecte de distribució local, núm. 3, al carrer Tortosa, núm. 39, del barri de
Torreforta per a local de l’oficina de l’OMAC.
- Projecte de distribució local, núm. 4, al carrer Tortosa, núm. 39, del barri de
Torreforta per a local de la Federació d’Associació de Veïns 8 FAV).
- Projecte de condicionament de la llar de jubilats al barri de Campclar.
- Projecte i obra d’adequar l’edifici de Casa Sefus com a seu de l’oficina del festival
Tàrraco Viva i candidatura de Tarragona Capital de la Cultura 2016
- Projecte de reforma interior d’edifici municipal, situat al carrer Estàdium, núm. 25,
de Sant Salvador per a l’institut municipal de Serveis Socials.
- Projecte arquitectònic de la remodelació del Saló de Plens del Palau Municipal.
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- Reparació de les obres d’adequació de la instal·lació d’il·luminació de l’Àrea
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- Projecte de remodelació del despatx de l’assessor.
- Projecte de remodelació despatx de secretaria.
- Projecte de remodelació despatx dels periodistes.
- Projecte de remodelació despatx d’ordenances i telefonista.
- Projecte de remodelació espai Medi Ambient/Neteja Pública/Sanitat i Salut
Pública.
- Projecte cívic de Sant Pere i Sant Pau, local per Joventut.
- Desplaçament personal d’entresòl i planta 2a del Palau Municipal, i Rambla Nova
a la plaça Imperial Tàrraco.
- Informe de distribució obres al pati del Pou del Palau Municipal.
- Nova distribució personal del Palau Rambla Nova.
- Obres del local de l’Oliva ocupat per radioaficionats.
- Projecte de remodelació de l’OMIC URV.
- Projecte remodelació de telecentre Institut.
- Projecte de remodelació Departament de Subdelegació Govern.
- Projecte de remodelació de Mobilitat.
- Projecte de remodelació sindicats.
- Projecte d’obres del magatzem pàrquing Jaume I.
• Direccions obres: 14
- Projecte de nova comissaria de la Guàrdia Urbana.
- Reforma interior del Palau Municipal
- Remodelació estances d’Alcaldia.
- Reparació dels locals del Pati de Jaume I.
- Obres local 3 del carrer Tortosa, núm. 39, de Torreforta per oficina de l’OMAC.
- Obres del local 4 del carrer Tortosa, núm. 39, de Torreforta per la Federació de
Veïns l’Associació de Veïns ( FAV).
- Obres del departament de l’Àrea de Serveis a la Persona.
- Obres de remodelació despatx assessor.
- Obres remodelació despatx secretaria.
- Obres de remodelació despatx periodistes.
- Obres de remodelació despatx ordenances i telefonista.
- URV departament OMIC.
- URV departament Síndic.
- URV departament Telecentre.
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• Certificacions: 13
- Construcció de la nova comissaria de la Guàrdia Urbana – empresa EMCOFA, SAU.
.........................................................................................................................12
Núm. 1 (233.134,32€); Núm. 2 (135.536,89 €); Núm. 3 (209.884,70 €); Núm.
4 (295.676,37 €) ; Núm. 5 (260.291,50 €) ; Núm. 6 (282.990,53 €); Núm.
7(434.041,31 €); Núm. 8 (345.530,05 €); Núm. 9 (178.162,73 €); Núm. 10
(270.995,72 €); Núm. 11 (698.899,91 €); Núm. 12 (322.991,61€)
• Obres de reforma de l’interior de l’antic convent de les Clarisses – empresa
GULINVES, SL - ...................................................................................................1
Certificació única - 233.134,32 €
• Factures total: 32, per diferents conceptes, i sumen un total de 386.584,18 €
• Actes: 6
- Obres de distribució del local núm. 3 situat al carrer Tortosa, núm. 39, de
Torreforta per l’OMAC.
- Obres de condicionament de la Llar de Jubilats de Campclar, situada al carrer Riu
Llobregat, 14 baixos, cantonada al carrer Riu Brugent.
- Obres de distribució del local 4 situat al carrer Tortosa, núm. 39, de Torreforta per
local de la Federació d’Associacions de veïns (FAV).
• Comprovació replanteig (1)
- Obres compreses 2a fase del projecte de remodelació del Palau Municipal
• Recepció (2)
- Obres de redistribució de local de l’Associació de Veïns de Torreforta.
- Obres de redistribució de local de l’Associació de Veïns Tàrraco de l’av. d’Andorra.
•Pel que fa als treballs de MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA I PLA INTEGRAL cal
fer esment del següent:
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• Replanteig projecte (3)
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• Informes tècnics:

140

Béns i Patrimoni 14; Compres 17; Contractació 56; Personal i Formació 6; Altres
departaments 47
• Via pública (informes terrasses, confecció plànols i inspecció):

105

(Ciutat 88; Bonavista 2; Campclar 1; la Móra 5; Riuclar 1; St. Pere i St. Pau 5; St.
Salvador 2; Torreforta 1).
Pla de platges.
			
• Valoracions i descripcions finques municipals:

12

- Valoració de la finca municipal 643/2 inventari de béns situada al carrer Menorca,
núm. 26, de la Granja Residència de dia (Hospital de St Tecla).
- Valoració porció vial sobre carrer 11, núm. 51, per agrupar- se al solar de RC
8341863 de Bonavista.
- Actualització valoració solar destinat a Residència Centre de dia al carrer Menorca,
núm. 26, part finca municipal núm. 643, per cessió a l’Hospital de Santa Tecla.
- Descripció de la zona verda del bloc 2 del carrer Riu Llobregat, núm. 4, del barri de
Campclar.
- Descripció de l’avinguda del Mediterrani i del carrer Conca de Barberà, de la
urbanització la Móra.
- Valoració descripció de la finca núm. 1405 de l’inventari de béns Complex Esportiu Piscina Coberta al barri de Bonavista.
- Inventari de la finca 1521 de béns i domini públic, P.P.2 futura ubicació d’una llar
d’infants.
- Valoració finca porció vial sobre carrer 14, núm. 6- 8. Rectificació valoració
definitiva març 09.
- Valoració de part la finca núm. 1521 de l’inventari de béns destinada a futura
ubicació d’una llar d’infants.
- Valoració de l’empresa Tarraco Comercial Bravo, SL de la parcel·la al carrer
catorze, núm 6- 8, de Bonavista.
- Descripció dels carrers de la urbanització de l’Escorpí.
- Valoració finca núm. 197 de l’inventari de béns destinada a l’ampliació de la
Comissaria de Policia a la plaça Orleans, núm. 6, referència cadastral 2437406.

304

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2009

CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
S ECCIÓ TÈCNICA D’ARQUITECTURA

• Ofertes:

12

- Obres d’execució pas de vianants elevat a l’av. Catalunya, zona 4 Garrofers, accés
a l’A- 7.
- Coordinació seguretat i salut de les obres compreses en el projecte de rotonda entre
Països Catalans i camí del Pont del Diable.
- Treballs coordinació de seguretat i salut de les obres creació rotonda en
l’encreaument dels carrers Joan Fuster i Llorenç de Vilallonga.
- Limitació de l’accés del trànsit rodat al Portal del Roser.
- Instal·lació d’un pas de vianants amb regulació semafòrica a l’av. de Roma –
Independència.
- Instal·lació d’un pas de vianants amb regulació semafòrica a l’av. de Roma – Quinta
Sant Rafel.
- Coordinació de seguretat i salut de les obres de regulació semafòrica de la Rambla
Vella.
- Obres de millora i senyalització per a vianants al carrer Joan Fuster, projecte inclòs
- Obres de millora de la visibilitat amb balises a varies rotondes, projecte inclòs en el
FIL (SEGICONS).
- Millora i senyalització passos vianants (varis), projecte inclòs FIL (SEGICONS).
- Pla de mobilitat al nucli antic de Tarragona.
- Pla de mobilitat de Campclar.
• Redacció i confecció estudis- propostes, memòries valorades i projectes:

18

- Addicional dels treballs de reforma i condicionament de diferents dependències a
l’actual seu de la Guàrdia Urbana.
- Pas elevat de vianants a l’av. Catalunya, zona 4 Garrofers, accés a l’A- 7.
- Memòria descriptiva, plànols i fotos del pas de vianants a instal·lar a l’av.
Catalunya.
- Treballs de millora i senyalització del carrer Joan Fuster.
- Treballs de millora en la senyalització de passos vianants no regulats.
- Pilona d’accés i posada en funcionament d’un sistema de control integral d’accés de
vehicles al Portal del Roser.
- Limitació de l’accés trànsit rodat al centre històric a través del Portal del Roser.
- Proposta de pas soterrat a la plaça dels Carros.
- Millora de la senyalització en passos de vianants (5).
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- Addicional – liquidació del projecte de desviament de les aigües pluvials de les
cobertes del col·legi Marcel·lí Domingo.
- Ampliació de les oficines al Complex Esportiu de Campclar.
- Obres d’instal·lació semafòrica a la Rambla Vella.
- Annex a la memòria valorada sobre mesures per a la limitació de l’accés dels trànsit
rodat al centre històric a través del Portal del Roser.
- Instal·lació pas vianants amb regulació semafòrica a l’av. Roma – Independència.
- Instal·lació pas vianants amb regulació semafòrica a l’av. Roma – Quinta Sant Rafel.
- Addicionals als treballs de reforma i condicionament de diferents dependències de
l’àrea administrativa i d’atenció al ciutadà a l’actual seu de la Guàrdia Urbana.
- Addicional al projecte de desviament de les aigües pluvials de les cobertes del
col·legi Marcel·lí Domingo.
- Estudi de reforma del local dels voluntaris de Protecció Civil, Parc Central i Sala
Cecopal de la Guàrdia Urbana.
• Direccions obres:

3

- Treballs de millora i senyalització del carrer Joan Fuster.
- Treballs de millora en la senyalització de passos de vianants no regulats.
- Reforma i condicionament de diferents dependències de l’àrea administrativa i
d’atenció al ciutadà a l’actual seu de la Guàrdia Urbana.
• Supervisió de projectes externs:

6

- Construcció de rotonda a l’encreuament dels carrers Joan Fuster i Ortells i Llorenç de
Vilallonga, de l’arquitecte Alfonso Bolullo.
- Modificació del projecte executiu, amidaments i pressupost de la nova comissaria de
la Guàrdia Urbana.
- Projecte instal·lació energia geotèrmica (bombes de calor) a l’edifici de nova
comissaria de la Guàrdia Urbana, redactat per l’enginyer industrial Fernando
Pitarch.
- Manteniment xarxa semafòrica pels treballs de substitució de les òptiques amb
tecnologia LED, empresa BONAL.
- Projecte de creació de rotonda entre cruïlla dels carrers Riu Besos i Riu Ciurana, de
Campclar.
- Comissaria Guàrdia Urbana, LOT 2.
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• Certificacions:

13

- Creació de rotonda en l’encreaument carrers Països Catalans – Camí Pont del Diable,
barri Sant Pere i Sant Pau. EDIFICACIONS I REPARACIONS TÀRRACO, SL .............3
(Núm. 1 - 94.763,98 €; núm. 2 - 119.178,68 €, i núm. 3 - 13.778,59 €)
- Obres de desviament de les aigües pluvials de les cobertes del col·legi Marcel·lí
Domingo de Sant Pere i Sant Pau. COBRA INSTAL·LACIONS...................................1
(Núm. 2 - 171.700,93 €)
- Addicional al Projecte d’obres de desviament de les aigües pluvials de les cobertes
del col·legi Marcel·lí Domingo................................................................................1
(Núm. 1 (liquidació) - 16.888,38 €)
- Reforma de les diferents dependències de l’àrea administrativa i d’atenció al ciutadà
a l’actual seu de la Guàrdia Urbana - empresa FERROSER.................................... 1

- Obres de millora de la regulació semafòrica de la Rambla Vella, empresa BONAL...... 1
(Núm. 1 - única 62.190,47 €)
- Obres de millora i senyalització peatonal del carrer Joan Fuster, empresa BONAL..1
(Núm. 1 (única) - 54.042,66 €)
- Projecte d’ampliació de les oficines del poliesportiu del barri de Campclar, empresa
CONSTECNIA 3, SL..............................................................................................3
(Núm. 1- 41.320,75 €; Núm. 2- 6.403,71 €; Addicional única - 24.613,25 €)
- Millora en la senyalització de passos de vianants no regulats – Empresa BONAL SA.
...........................................................................................................................1
(Núm. 1 (única) - 56.706,83 €)
- Millora de la visibilitat mitjançant la utilització de balises a rotondes varies –
Empresa BONAL S.A............................................................................................1
(Núm. 1 - 57.783,54 €)
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• Factures 40, per diferents conceptes i sumen un total de:

417.006,35 €.

• Actes:
•

22

Replanteig projecte:........................................................................................... 2
- Obres de regulació semafòrica a la Rambla Vella.
- Modificat del projecte de la nova Comissaria de la Guàrdia Urbana LOT 2.

•

Comprovació replanteig: . ............................................................................... 12
- Obres de millora de la visibilitat mitjançant la utilització de balises a rotondes
varies.
- Obres ampliació oficines al poliesportiu de Campclar.
- Millora y senyalització per a vianants al carrer Joan Fuster.
- Obres de millora en la senyalització de passos de vianants no regulats.
- Obres de pas de vianants elevat a l’av. Catalunya, zona 4 Garrofers, accés a l’A- 7.
- Obres de reforma dels locals de Protecció Civil i Sala Cecopal, TGN SERVEIS.
- Reforma de les diferents dependències de l’àrea administrativa i d’atenció al
ciutadà a la seu actual de la Guàrdia Urbana
- Millora en la senyalització de passos de vianants no regulats.
- Creació de rotonda a l’encreuament dels carrers Països Catalans i Camí Pont del
diable, al barri de Sant Pere i Sant Pau.
- Reforma i condicionament de diferents dependències de l’àrea administrativa i
d’atenció al ciutadà a la seu actual de la Guàrdia Urbana.
- Obres de regulació semafòrica a la Rambla Vella.
- Ampliació de les oficines al poliesportiu de Campclar.

•

Recepció:
- Reforma de les diferents dependències de l’àrea administrativa i d’atenció al
ciutadà a l’actual seu de la Guàrdia Urbana - empresa FERROSER.
- Millora en el regulació semafòrica de la Rambla Vella.
- Millora i senyalització per a vianants al carrer Joan Fuster.
- Obres de millora en la senyalització de passos de vianants no regulats.
- Obres de millora de la visibilitat mitjançant la utilització de balises a rotondes
varies.
- Creació de rotonda en l’encreaument carrers Països Catalans – Camí Pont del
Diable, barri Sant Pere i Sant Pau.
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- Obres ampliació oficines al poliesportiu de Campclar.
- Obres de pas de vianants elevat a l’av. Catalunya, zona 4 Garrofers, accés a l’A- 7.
PLA INTEGRAL PART ALTA I CAMPCLAR
• Redacció i confecció estudis- propostes, memòries valorades i projectes:

6

- Instal·lació de parc infantil a la plaça Major de Campclar.
- Projecte de parc infantil a la plaça Major del barri de Campclar.
- Memòria valorada de les obres de remodelació de la plaça de Natzarè, Pla integral
Part Alta.
- Projecte bàsic de l’edifici aïllat destinat a Punt de Trobada de Campclar.
- Avantprojecte de rambla al carrer Riu Segre de Campclar.
- Avenç estudi de Ca l’Agapito, antic convent beateri de Sant Domènec.
• Supervisió de projectes externs:

13

- Projecte de millora i enjardinament de les zones d’aparcament 2- 3- 5 al barri de
- Projecte bàsic i d’execució de l’enderroc edifici, conservant façana i elements pati,
al carrer Trinquet Vell, 11 B, arquitecte Josep Maria Bartolomé.
- Projecte de millora de les voreres, voltants i vial d’accés al poliesportiu, carrer
Siurana de Campclar.
- Projecte bàsic i d’execució de l’arranjament del carrer La Nau.
- Projecte de remodelació de l’espai públic del carrer Riu Onyar al barri de
Campclar, de l’empresa BGH, SL.
- Memòria valorada de pavimentació i arranjament urbà del carrer Siurana al barri
de Campclar, de l’empresa BGH, SL.
- Memòria valorada obres de pavimentació voreres i arranjament urbà del carrer Riu
Algars al barri de Campclar, de l’empresa BGH, SL.
- Projecte executiu edifici aïllat destinat a Punt de Trobada de Campclar, de
l’UTEJordi Marcé Arquitectes SLP- E- SET Serveis d’Enginyeria SLP.
- Projecte d’obres de remodelació de la rambla del carrer Riu Segre del barri de
Campclar, de l’empresa ASPEN, Assistència i Projectes d’Enginyeria Civil SL.
- Millora de les voreres del carrer Anoia del barri de Campclar, arquitecte Carles
Penalba.

MEMÒRIA 2009 AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL

309

CAPÍTOL IV

Campclar, arquitecte Carles Penalba.
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- Projecte de millora i enjardinament de les zones d’aparcament 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 i
1.1.10 del barri de Campclar, arquitecte Alfonso Bolullo.
- Projecte de pavimentació i renovació dels serveis dels carrers Compte i Mediona, a
la Part Alta, de l’arquitecte Xavier Romaní.
- Projecte de millora de les voreres del carrer Riu Besos del barri de Campclar.
• Actes:

5

- Replanteig projecte

3

- Obres de remodelació de la plaça Natzarè.
- Parc infantil a la plaça final del carrer Riu Onyar.
- Instal·lació de jocs infantils a la plaça Major de Campclar.
- Comprovació replanteig:

1

- Instal·lació de jocs infantils a la plaça Major de Campclar.
1

- Recepció:
- Instal·lació de jocs infantils a la plaça Major de Campclar.
• Certificacions:

1

- Obres d’instal·lació jocs infantils a la plaça Major de Campclar - Empresa HAGS
– SWELEK, SA

1

(Núm. 1 (única) - 203.729,82 €)
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La Secció Tècnica d’Urbanisme i Informes de Llicències, ha realitzat, durant l’any
2009, els treballs següents:
LLICÈNCIES
Realització d’informes tècnics sobre les sol·licituds de llicències d’obres i d’informes,
d’activitat i d’ús, d’obertura d’establiments.
Visites tècniques pel reconeixement d’obres, inspeccions i comprovacions tècniques
dins el terme municipal. Assessorament tècnic divers a petició dels òrgans municipals.
Assistència a reunions de treball i cursos.
Informació dins l’horari d’atenció al públic, pel personal adscrit als treballs normals,
i s’han pogut xifrar en un 40% de temps de la plantilla total. Així com l’atenció
telefònica sobre l’estat de tramitació de les diferents tasques, canvis urbanístics i

Gestions, consultes, estudi i coordinació amb altres organismes públics i/o privats, tant
personalment com per via telefònica.
• Informes llicències d’obres i obertura d’establiments
- Informes obertures d’establiments i activitats....................................................145
- Informes totals llicències d’obres . .............................................................. 1.351
1a ocupació: visites d’inspecció- legalització
obres realitzades - devolució fiances 214
Obres menors................................................................................................711
Informes de llicències d’obres.........................................................................426
• Altres informes:
Urbanisme: cap de Servei.................................................................................. 3
Urbanisme planejament i gestió(al·legacions POUM)............................................3
Esports (pressupost poliesportiu Col·l. Sagrat Cor.................................................1
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Hisenda (bonificació ICIO)................................................................................... 4
Béns i domini públic (devolució fiances).................................................................3
Assessoria jurídica (amplada diferents façanes). . ...................................................1
Arquitectura, devolució fiances (empresa Cobra- Ferrovial) .................................... 4
Gestió econòmica (nou increment impost ICIO 2010) . ........................................... 1
Total .................................................................................................................20
Total d’informes emesos durant l’any 2009..................................................... 1.516
• Altres tasques:
- Reunions referents als aspectes tècnics de la nova ordenança sobre Règim de
Comunicació.
- Reunions diferents als aspectes tècnics del conveni de l’Ajuntament amb els col·legis
d’arquitectes i arquitectes tècnics sobre el visat d’idoneïtat.
PLANEJAMENT
• Detall informes:
- Certificats aprofitament urbanístic:.................................................................... 55
- Cèdules urbanístiques:.......................................................................................30
- Certificats de qualificació urbanística:19
- Informes assessoria jurídica:................................................................................2
- Informes obertures d’establiments:..................................................................... 90
- Informes Departament de Béns:......................................................................... 30
- Informes Departament Planejament i Gestió:.................................................... 133
- Informes de contractació d’obres:.........................................................................1
- Informes diversos:...............................................................................................7
Total informes emesos durant l’any.................................................................... 367
Total hores d’atenció al públic: les corresponents durant l’horari d’atenció al públic (de
dilluns a dijous de 9 h a 15 h, i divendres de 9 h a 14 h)
• Informes i altres escrits sol·licitats pel Departament d’Urbanisme Planejament:
- Planejament territorial i planejament general:
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- Pla director urbanístic ARES Camp de Tarragona.
- Avanç del Pla director urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona. (ISA
preliminar)
• Planejament general municipal:
- Modificació puntual del PGOU de Tarragona a la zona portuària (esmenes)
- Informes emesos per l’Agència Catalana de l’Aigua i per l’Administració
d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), respecte al projecte de Modificació puntual
del Pla general d’ordenació urbana pel que fa al sistema portuari.
- Text refós de la modificació puntual del Pla general a l’àmbit del PP1.
- Modificació puntual del Pla general al Camí Vell de Tarragona al Mas de Rafael.
- Modificació puntual de Pla general per al canvi de zonificació de les zones verdes
que es traslladen del Castell de Masricart al PP16.
- Al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació puntual del PP8 Les Gavarres, i
segon modificat i complementari del projecte d’urbanització del sector núm. 8.
- Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Tarragona, del sector
- Modificació puntual de Pla general respecte a la finca 11, illa 7, i la finca 15, illa
10, del PP2.
• Planejament derivat
- Pla especial d’infrastructures corresponent a la canalització de la conca
hidrogràfica a l’àmbit del Pla parcial 40.
- Aprovació provisional Pla parcial urbanístic de delimitació del sector SAU 5.
- Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic del vial de connexió entre Sant
Ramon i l’estació del TAV del Camp de Tarragona.
- Esmenes de l’acord CUT 9- 7- 08 sobre l’aprovació definitiva de la 4a modificació
del PP2 del Pla general d’ordenació urbana.
- Pla especial de les zones 1a- 1d- 1g del Port de Tarragona.
- Al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla parcial 21,
Rodolat del Moro.
- Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, CTUT, sobre la
modificació puntual del Pla parcial 21, Rodolat del Moro.
- Pla de millora urbana per la modificació puntual dels usos dels sòl qualificats de
zona de ciutat jardí apartamental i comercial del sector de La Móra.
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- Pla de millora urbana per la concreció volumètrica de la parcel·la B- 1 a la Via
Augusta, UA 27.
- Pla especial de concreció d’ús de l’àrea d’equipaments situada a l’avinguda de
Josep Gramunt i Subiela de Tarragona.
- Pla especial de protecció i rehabilitació del sector de la Casa de l’Ardiaca Major de
la Catedral de Tarragona.
- Pla de millora urbana de l’edifici de l’avinguda Catalunya, núm.18.
• Projectes d’urbanització:
- Projecte executiu d’urbanització de l’ampliació i millora del Camí Vell de Tarragona
al Mas de Rafael, entre la carretera TP- 2031 i el Coll de Jou per a l’accés al
Centre Penitenciari Mas d’Enric al Catllar.
- Projecte d’urbanització de l’àmbit A del polígon residencial Campclar, Tarragona.
- Al·legacions al projecte de moviment de terres de les parcel·les del PP9, amb motiu
de la seva aprovació inicial per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de
maig de 2009.
• Llicències de parcel·lació
- Llicència de parcel·lació per a segregar i agrupar una porció de terreny entre dues
finques compreses en el polígon de la Gran Indústria
- Llicències de parcel·lació de les parcel·les 18, 19 i 28 situades al carrer Alta
Garrotxa, núm. 9, 11 i 17, respectivament
- Llicència de parcel·lació PERI TABACALERA (PERI 2)
- Sol·licitud de declaració d’innecessarietat de parcel·lació urbanística d’unes finques
Sant Pere de Sescelades a instància de Incasòl.
- Innecessarietat de llicència de parcel·lació urbanística de la parcel·la situada al
carrer Riu Anoia, núm. 4, de Campclar, a instància Incasòl.
- Llicència urbanística de parcel·lació per a la constitució d’un règim de propietat
horitzontal de la finca matriu en tres finques, al carrer del Sofre, 22, del polígon
industrial Riu Clar.
• Altres:
- Descatalogació garita i edifici central del Centre Penitenciari.
- Informació urbanística respecte als paràmetres edificatoris de la finca situada al
carrer Xavier Montsalvatge, 2.
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- Projecte sistema d’informació polígons industrials de Catalunya.
- Informació respecte a la normativa que afecta el terreny on s’ubiquen les
instal·lacions de l’av. dels Pins de Sant Salvador.
- Si la zona de l’Ermita de la Salut està inclosa dins de l’àmbit de suspensió de
llicències acordat en l’aprovació inicial per segona vegada del POUM.
- Informació respecte a la possible ampliació de sostre de la finca situada a l’illa
delimitada pels carrers Siurana, passeig de Santa Isabel i passeig Escala Dei, de la
urbanització Sant Salvador.
- Informe en relació a les modificacions en la qualificació de l’equipament del nucli
de Campclar (comissaria Mossos d’Esquadra)
- Informació pública del “Proyecto complementario de trazado: reposición de
accesos al polígono industrial Riu Clar y servicios afectados. Autovía TarragonaMontblanc (A- 7). Tramo: Tarragona - El Morell. Clave: 12- T- 3341”.
- Informació urbanística del terreny situat al c. Riu Siurana, 49, cantonada amb al c.
Riu Anoia, 9, del polígon residencial Campclar
- Autorització de desplaçament d’un centre de transformació per a l’execució de la
- Informe urbanístic de la finca situada al passeig Torroja, núm. 22.
- Informe urbanístic del Complex Esportiu Sant Jordi.
- Altres informes per a altres administracions locals.
- Aprovació inicial de la modificació puntual de l’article 82 de les normes
urbanístiques d’Altafulla.
- Informe sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual de les normes
subsidiàries a l’àmbit de la zona La Beurana, del terme municipal d’Altafulla.
- Etcètera.
• Informes i altres escrits sol·licitats pel Departament d’Urbanisme Gestió:
- Redacció de projectes d’expropiacions:
Finca del camí I de Campclar; platja Llarga; servitud de pas de la platja Savinosa;
passeig de la Independència, núm. 10; complementària per ocupació temporal
a la Via Augusta 125- B; UA 22 platja Savinosa; Finques 8647501, 8247601
i 9148701 situades a la platja llarga; expropiació de la finca situada al carrer
Sant Llorenç, núm.10, illa 39, afectada pel Pla especial de la Part Alta; instal·lació
estació transformadora illa 2 PP3; normalització finques Hospital Joan XXIII;
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projecte de reparcel·lació UA 35; projecte d’urbanització UA 19, Boscos de
Tarragona; provisional del PP9, sector nord.
- Reparcel·lacions:
Finca 29 del PP2; Modificació projecte de reparcel·lació Via Augusta UA 27;
projecte de reparcel·lació PERI 2 Jaume I- Tabacalera; reparcel·lació voluntària UA
1601, passeig Rafel Casanova; projecte de reparcel·lació UA 1, modificació puntual
del pla general PP2.
- Altres informes:
Projecte de regularització finques del PP2, entorn a l’Hospital Joan XIII; obres
d’urbanització del PP1, PERI 18, vial pendent d’execució; descripció zona verda,
equipament i vialitat així com els seus límits del camí XXIII de Campclar, núm. 6;
connexió ferroviària pel trànsit de mercaderies entre l’àrea de Tarragona i la línia
Castellbisbal/Papiol- Mollet Sant Font; ocupació dels terrenys de cessió obligatòria
a la UA 28- B Urbanització Antibes; oferiment de cessió d’una porció de terreny
situada al costat de l’estació de servei de Sant Pere i Sant Pau.
- Treballs delineació:
Còpies de plànols per a Urbanisme Planejament i Urbanisme Gestió; còpies de
diversos plànols per a cèdules urbanístiques i certificats de règim urbanístic; còpies
de CD per a Urbanisme Planejament.
- Altres tràmits:
- Gestions, estudi, consultes i coordinació amb altres organisme públics i/o privats,
tant personalment com per via telefònica.
. Visites tècniques diverses pel reconeixement i desenvolupament del planejament,
seguiment tasques urbanístiques, comprovacions tècniques, etc. Dins el terme
municipal.
- Assistència a reunions de treball, comissions informatives, Jurat Provincial
d’Expropiació Forçosa de Catalunya, ponències, etc., dins i fora de les
dependències municipals i d’horari habitual. Assessorament tècnic a petició dels
òrgans municipals, tant a nivell organitzatiu com a decisori.
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- Tasques habituals de confecció de projectes, lliurament de còpies en general,
enquadernació de documents i projectes per a diversos departaments municipals,
lliurament de còpies de la Revisió del Pla general i parcel·laris de la contribució
territorial urbana.
- L’expedició de còpies de plànols de gran format.
- La informació diària dins l’horari d’atenció al públic ha estat atesa principalment
per dues persones com a tasca prioritària, així com pel personal adscrit a aquest
Departament; així com l’atenció telefònica sobre l’estat de tramitació de les
diverses tasques i informes en tramitació.
SERVEIS TÈCNICS DE TOPOGRAFIA
- Els expedients tramitats han estat 79: alineacions i rasants (13); aixecaments
topogràfics (10); replantejaments d’obres (2); càlculs topogràfics i geomètrics
topogràfiques (5); altres (2)
- Els principals treballs realitzats són els següents:
- Aixecaments topogràfics de detall per a diversos projectes, obres i expedients
municipals, com els dels carrers Mas d’en Potau, Orosi, G. Contreras, Pau del
Protectorat, plaça de la Font, PP9, i Palau de Congressos, Mina de l’Arquebisbe, entre
d’altres.
També s’han realitzat treballs de camp de comprovació cartogràfica.
Destaquen els aixecaments per comprovar si compleixen les normes d’accessibilitat
urbanística de guals per a persones amb mobilitat reduïda.
- Les 13 actes de demarcació d’alineacions i rasants s’han realitzat a les zones:
Bonavista, Torreforta, Campclar, centre, etc. A més a més, també s’ha realitzat
replantejaments de finques i elements constructius per a diversos projectes i expedients.
- S’ha realitzat un total de 29 expedients d’elaboració cartogràfica, com a consultes a
la base cartogràfica, subministraments de documentació per a ciutadans i empreses,
plànols per a tràmits administratius i reparcel·lacions, cartografia temàtica. També
s’ha redactat un total de 10 informes tècnics per a diferents expedients municipals.
·S’ha implantat mig centenar de bases topogràfiques de la xarxa topogràfica
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municipal, mesurades amb metodologia GPS amb postprocés subcentimètric i per
taquimetria amb poligonals de precisió.
- S’ha elaborat bona part del treball final de carrera dels estudis d’Enginyeria Tècnica
en Topografia, consistent en la xarxa topomètrica municipal de Tarragona, realitzada
mitjançant un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya.
- S’ha acollit a 2 becaris: 1 dels estudis del CFGS per a realitzar pràctiques i un becari
d’Enginyeria Tècnica en Topografia.
- En el grup de treball de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
s’ha treballat en l’elaboració del plec de prescripcions tècniques per a l’elaboració de
cartografia topogràfica a escala 1:500.
- El personal del servei de topografia ha rebut formació en SIG (Sistemes d’Informació
Geogràfica), programes de topografia i ofimàtica, assistint a un total de 5 cursos de
formació i diverses jornades tècniques.
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El Servei d’Urbanisme ha realitzat durant l’any 2009 els treballs següents:
Durant l’exercici de 2009 l’estructura del Servei d’Urbanisme ha estat modificada pels
acords municipals següents:
- Acord de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2008 pel qual es crea
l’Oficina de Projectes.
- Decret de l’alcalde d’1 de març de 2009 d’inscripció aquesta Oficina a l’Alcaldia.
- Acord del Consell Plenari de 28 de novembre de 2008, pel qual deixa de dependre
del Servei d’Urbanisme, la secció d’arquitectura, inspecció i disciplina urbanística
que passen de l’Àrea de Mobilitat i Seguretat Ciutadana.
- Acord del Consell Plenari de 21 de desembre de 2009, amb efectes a l’any 2010,
pel qual les funcions de domini públic passen a l’Àrea de Mobilitat i Seguretat
Ciutadana.
Durant l’exercici de 2009 aquest procés iniciat per l’acord del Consell Plenari de
28 de novembre de 2008 no s’ha consolidat.
Aquest procés de transformació haurà de continuar a la vista de la nova normativa
municipal que es troba en tràmit respecte, especialment, a llicències d’obres i
la que es pugui derivar de l’aplicació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats que entrarà en vigor en el mes
d’agost d’enguany i de l’aprovació provisional del POUM, en què el Servei haurà
de reestructurar- se per fer front a les tasques que li son pròpies d’atenció als
objectius de l’iniciativa pública i privada.
• Funcions del Servei
Sota la direcció i supervisió del cap de l’Àrea de Territori:
- Direcció executiva i coordinació dels serveis administratius i tècnics, que afecta a:
- Pla d’ordenació urbanística municipal. Formulació, manteniment i control del
sistema d’informació geogràfica.
- Coordinació dels equips col·laboradors de la IV revisió del POUM.
- Sistemes generals
- Urbanisme planejament i gestió, tant des del punt de vista de tràmit
juridicoadministratiu com a tècnic.
- Obra d’urbanització, quant a les tasques de les enginyeries municipals.
- Conservació i manteniment de l’enllumenat públic i immobles municipals.
- Llicències d’obres i mediambientals des del punt de vista de tràmit
juridicoadministratiu com a tècnic.
- Béns, patrimoni municipal del sòl i habitatge i domini públic.
- Relacions no institucionals amb les altres administracions, institucions i
companyies de serveis.
Aquest apartat ha suposat mantenir relacions continuades amb: INCASÒL;
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CIMALSA; SEGIPSA; INVIFAS; GIESE; ADIGSA; URV; JOCS DEL MEDITERRANI;
EMATSA; SMHAUSA; ACA; ARQUEBISBAT; FECSA- ENDESA; GAS; TELEFONICA.
Departaments de la Generalitat de Catalunya, especialment, Ensenyament, Sanitat,
Treball, Interior, Medi Ambient i Habitatge, Política Territorial i Obres Públiques,
Cultura i Economia i Finances.
Departaments ministerials, especialment, Costes, Carreteres, Patrimoni de l’Estat i
Presidència.
•

Planificació i execució dels objectius de les àrees municipals de caràcter sectorial
que afectin al territori.

•

Atenció al compliment dels objectius de l’Àrea de Territori en l’àmbit de les seves
competències i la seva planificació per objectius.

•

Tramitació d’expedients d’iniciativa municipal.

•

Convenis urbanístics.

•

Consorcis urbanístics (ARE i Parc Tecnològic).

•

Organització del Servei tant en recursos humans com en mitjans materials.
El Servei compta des de l’any 2007 amb un manual de funcions i proposta
organitzativa, afectada per l’encàrrec als serveis tècnics municipals de la
redacció de la 2a aprovació inicial i provisional de la IV revisió del POUM
amb la cartografia actualitzada i l’informació urbanística a incorporar al Servei
d’Informació Geogràfica, amb un augment de plantilla de 2 tècnics superiors,
totalment insuficient, per donar compliment als encàrrecs esmentats.
La participació del Servei en la modernització de l’Ajuntament és basa precisament en
finalitzar, el més aviat possible, els encàrrecs de contingut molt complex esmentats, en
la vessant tècnica i jurídica, i atendre el ciutadà i a la ciutat, amb normalitat.

• Estructura actual
CAP DE L’ÀREA
CAP DEL
DEL TERRITORI
SERVEI
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• Expedients Consell Plenari
- Conveni amb l’Incasòl de permuta per possibilitar l’equipament del Pla integral de
Campclar de “Trobada d’espais” i autorització per ocupar la finca.
- Conveni per la rehabilitació de la casa de l’Ardiaca al pla de la Seu
- Conveni pel desenvolupament del Parc Tecnològic.
- Addenda Conveni amb GIESE per la rescissió del contracte d’arrendament de les
dependències de la Policia al carrer Santiyán.
- Conveni passera de la Ciutat de Repòs i Vacances.
- Convenis aparcaments de dissuasió.
- Conveni Mas Morató.
- Modificació dels terminis de caducitat de les llicències.
- Conveni amb la propietat per l’adquisició Hostal del Sol.
- Adquisició de l’Hostal del Sol.
• Expedients Junta de Govern Local
- Conveni de dotació d’infrastructures entre l’Institut Català del Sòl, l’Ajuntament de
construcció d’infraestructures de telecomunicacions en la urbanització àmbit A, del
polígon residencial Campclar.
- Inici d’expedient de permuta del Banc d’Espanya i sol·licitud autorització a
SEGIPSA d’ocupació de la finca.
- Sol·licitud a la Direcció de passos a nivell d’ADIF que doni prioritat a l’execució de les
obres de la supressió del pas a nivell existent, el qual afecta a la circulació de vianants.
- Encàrrec a SMHAUSA de la redacció d’una modificació del POUM.
• Expedients iniciats d’iniciativa municipal i d’altres administracions

44

• Contractacions
- Contractes menors d’assistència:
• Número d’informes
• Atenció al ciutadà
• Personal col·laborador
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La secció d’Urbanisme- Planejament ha realitzat, durant l’any 2009, els treballs
següents:
En primer lloc cal posar de manifest que, a més de les tasques pròpies de tramitació
del planejament urbanístic, es realitzen altres tasques relatives a la informació i
assessorament urbanístic, llicències de parcel·lació urbanística, i sistematització de
les dades de planejament, que durant l’any 2009 han estat les que es quantifiquen
tot seguit:
• Instàncies presentades: 736, de les quals 323 són al·legacions al POUM.
• S’han incoat 181 expedients relatius a instruments de planejament, projectes
d’urbanització i peticions d’informació referent a l’estat d’execució del
planejament, així com a la seva tramitació, sol·licitud de documentació i informació
urbanística general.
• S’han cursat 34 compareixences.
• 9 anuncis d’informació pública del planejament a tràmit i 6 anuncis a les persones
que han resultats desconegudes en la pràctica de la notificació individual.
• S’ha preparat i sistematitzat la documentació digital dels diferents plans urbanístics
que es troben en tràmit, als efectes de la seva incorporació en el web de
l’Ajuntament amb l’objecte de garantir- ne l’accés telemàtic. Aquesta informació
del web municipal ha rebut, durant l’any 2009, un total de 11.179 visites d’acord
amb el detall següent:
- 4.532 visites al planejament vigent.
- 5.685 visites al POUM 2008 (planejament en informació pública).
- 962 visites al planejament a tràmit.
• Llicències de parcel·lació, denegacions de llicències de parcel·lació i certificats
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació: 11
• S’han realitzat 163 decrets.
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• S’han expedit 72 cèdules urbanístiques, certificats de classificació i qualificació i
certificats d’aprofitament urbanístic.
• S’han emès 251 informes a petició dels diferents departaments i òrgans municipals
i previ a l’adopció dels corresponents acords i resolucions.
• S’han preparat, per a l’Assessoria Jurídica Municipal, certificacions, fotocòpies,
diligències, proves documentals i informes en un total de 23 trameses.
• S’han atès verbalment diferents consultes i peticions dels departaments municipals,
de les quals 80 han comportat la localització i el préstec de la documentació
existent en els arxius del departament i s’han atès les consultes externes, telefònica
i presencials, sol·licitant informació sobre l’estat de la tramitació dels procediments.
• Preparació dels assumptes que van ser tractats a la Comissió Informativa i
de Seguiment de l’Àrea de Territori, en un total de 33 expedients, als efectes

• Secretaria delegada de la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte
d’ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic.
• S’ha mantingut actualitzada la base de dades confeccionada per la secció
d’Urbanisme- Planejament, relativa al planejament urbanístic tramitat, per a que
pugui continuar servint de base per a la confecció del GYS i facilitar la consulta per
part dels diferents serveis de l’Àrea de Territori.
Respecte als expedients relatius als instruments d’ordenació territorial i als de
tramitació del planejament urbanístic, s’han realitzat les tasques següents:
• Plans directors
- Pla director urbanístic àmbit central Camp de Tarragona
- Donar compte i proposta de ratificació del Decret de l’Alcaldia de data 30.10.08
i de l’escrit d’al·legacions presentat en el tràmit de consulta, formulant- hi els
suggeriments, propostes i al·legacions recollits en els informes tècnics.
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- Donar compte i proposta de ratificació del Decret de l’Alcaldia de data 02.10.09, i
de l’escrit presentat en el tràmit de consulta (ISA preliminar) davant l’àrea de Plans
i Programes de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental del Departament de
Medi ambient.
- Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de
Tarragona.
- Acord de comparèixer i escrit d’al·legacions davant la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona.
- Donar compte i proposta de ratificació del Decret de l’Alcaldia de 25 d’agost de
2009 i del recurs potestatiu de reposició interposat contra la resolució del conseller
de Política Territorial i Obres Públiques d’aprovació definitiva del Pla director.
• Pla d’ordenació urbanística municipal de Tarragona (POUM)
- Secretaria delegada (acta de la sessió) de la Comissió Informativa i de Seguiment
de Territori, celebrada en data 11 de juny de 2009.
- Sistematització dels informes dels organismes sectorials rebuts en la segona
aprovació inicial del POUM de data 21 de novembre de 2008, elaboració d’un
extracte comprensiu de les observacions recollides en aquests informes i tramesa
als serveis tècnics del POUM.
- Sistematització de les al·legacions presentades a la segona aprovació inicial del
POUM de data de 21 de novembre de 2008, elaboració de requeriments de
representació i tramesa als serveis tècnics del POUM.
• Modificacions puntuals del planejament general
- Modificació puntual del Pla general a l’àmbit del Pla parcial 1, avinguda Andorra,
promoguda per Mobinmob, 1, SL.
- Assumpció del text refós
- Modificació puntual de Pla general respecte la finca 11 de la illa 7 i la finca 15
de la illa 10, del Pla parcial 2 de Tarragona, presentada per Domespa Desarrollos
Urbanísticos, SL.
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- Aprovació inicial, realització de tràmit d’informació pública i sol·licitud d’informe a
la Direcció General de Promoció de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
- Modificació Puntual del Pla general per a la delimitació d’un sector de
sòl urbanitzable delimitat, amb la finalitat que sigui incorporat dins l’ARE de
La Canonja del Pla director urbanístic del Camp de Tarragona, presentat per
l’Ajuntament de La Canonja.
- Aprovació provisional
- Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Tarragona pel que fa al
sistema portuari, promogut per l’Autoritat Portuària de Tarragona.
- Aprovació inicial, realització de tràmit d’informació pública i sol·licitud d’informes
als organismes que resulten afectats per raó de llurs competències sectorials i
concedir audiència a l’Ajuntament de Vilaseca.

- Modificació puntual de Pla general per al canvi de zonificació de les zones
verdes que es traslladen del Castell de Masricart al Pla parcial 16, promogut per
l’Ajuntament de l’Entitat Municipal Descentralitzada de La Canonja.
- Aprovació inicial, realització de tràmit d’informació pública i sol·licitud d’informe
al Departament de Cultura de la Generalitat
- Proposta d’esmena de l’errada detectada en els plànols de la sèrie 6 del Pla general
vigent, pel que fa a la finca on es troba ubicat el Mas Mascaró, propietat de
l’Incasòl, en el polígon industrial Riu Clar.
• Plans parcials
- Modificació puntual a l’àmbit del Pla parcial 21 Rodolat del Moro, presentat pel
gerent del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA
- Resolució d’al·legació i aprovació provisional
- Assumpció del projecte esmenat
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- Modificació del Pla parcial sector PP1 “Avinguda Andorra” i el seu entorn, a
Tarragona, i projecte d’urbanització, promogut per MOBINMOB, 1, SL,
- Assumpció del text refós amb incorporació de les esmenes presentades
- 4a modificació del Pla parcial urbanístic núm.2, redactat pels serveis tècnics
d’Urbanisme
- Assumpció del Text refós
- Modificació puntual del Pla parcial 8, Les Gavarres, promogut per la Junta de
Compensació
- Resolució d’al·legacions i Aprovació provisional
- 5a modificació del Pla parcial 2, respecte la finca 11 de la illa 7 i la finca 15 de la
illa 10, amb la incorporació d’ofici en la columna “procedència” corresponent a les
illes 7 i 10, del quadre 6.2 de la memòria del projecte, promoguda per Domespa
Desarrollos Urbanísticos, SL.
- Aprovació inicial, realització tràmit d’informació pública i sol·licitud d’informe a la
Direcció General de Promoció de l’Habitatge
• Plans de millora urbana
- Pla de millora urbana per possibilitar la construcció d’un pavelló esportiu cobert,
annex al Col·legi Sagrat Cor de Tarragona, presentat per la Fundació Cultural
Privada Sagrat Cor de Jesús.
- Assumpció del Text Refós
- Pla de millora urbana de l’edifici de l’Avinguda Catalunya, núm.18, presentat per
AÑANA,SL.
- Aprovació provisional
- Pla de Millora urbana per a la concreció volumètrica de la parcel·la B- 1 de la UA
27, Via Augusta, presentat per VIA AUGUSTA 5 ESTRELLES, SL.
- Resolució aprovació inicial

326

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - SECRETARIA GENERAL MEMÒRIA 2009

CAPÍ T O L I V ÀREA DE TERRITORI
URBANISME-PLANEJAMENT I URBANISME-GESTIÓ

- Pla de Millora Urbana de l’edifici de l’Avinguda Catalunya, núm.18, presentat en
data 1.04.08, per AÑANA, SL, amb la substitució de la memòria, per la presentada
en data 11.03.09.
- Aprovació inicial i realització tràmit informació pública
- Aprovació provisional
• Plans especials urbanístics
- Pla Especial de protecció del carrer Unió-carrer Apodaca, promogut pels serveis
territorial del Departament de Cultura de la Generalitat, pel que fa a l’edifici núm.
24 del carrer Apodaca.
- Esmenada l’errada detectada en l’article 5 de la normativa del Pla Especial
- Pla especial de l’illa 11 de la Part Alta de Tarragona, delimitat pels carrers d’en
Comte, Misser Sitges, d’en Mediona i dels Cavallers, presentat a tràmit pel Sr. Lluís
Claravalls i Lluís.

- Pla especial urbanístic de les zones 1a i 1g del Port de Tarragona per donar
compliment a l’article 18.2 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de
l’Estat i de la marina mercant, promogut per l’Autoritat Portuària de Tarragona
- Aprovació inicial, realització tràmit d’informació pública i sol·licitar informe als
organismes que resulten afectats per raó de llurs competències sectorials
- Aprovació provisional
• Projectes d’urbanització
- Segon modificat i complementari del Projecte d’urbanització del Pla parcial 8, Les
Gavarres, presentat per la Junta de Compensació.
- Aprovació definitiva
- Projecte d’urbanització dels espais lliures de la Unitat d’Actuació 1 del Pla parcial 2,
antiga zona oest, promogut per la Junta de Compensació de l’àmbit.
- Aprovació definitiva
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- Projecte de moviments de terres de les parcel·les del Pla Parcial 9
- Aprovació inicial i realització del tràmit d’informació pública
• Diversos
- Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona
- Donar compte dels informes emesos pels diferents serveis municipals
· Tràmit de consulta per l’avaluació de l’impacte ambiental del projecte “Conexión
ferroviaria para el tráfico de mercancías entre el área de Tarragona y la línea
castellbisbal/Papiol- Mollet- sant Fost”
- Acord de comparèixer i escrit d’al·legacions presentat davant la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental
- Informació pública del “Projecte complementari de traçat. Reposició d’accessos al
Polígon Industrial de Riu Clar i Serveis afectats. Autovia Tarragona- Montblanc (A27). Tram: Tarragona- El Morell. Clau: 12- T- 3341”
- Ratificació de la resolució de l’alcaldia i de l’escrit d’al·legacions presentat davant
de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya de la Direcció General de
Carreteres del Ministeri de Foment
- Autorització a la Demarcació de carreteres de l’Estat a Catalunya d’ocupació
provisional de terrenys, dins del Pla de Millora Urbana i normalització de finques
dels solars del Patrimoni Municipal del Sòl, junt el barri del Parc Riu Clar, de
titularitat municipal, amb condicions de modificació de projecte.
- Tràmit de consulta per l’avaluació de l’impacte ambiental del projecte de “Nueva
terminal Aérea y ampliación de la plataforma en el Aeropuerto de reus”,
- Acord de comparèixer i donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 17.09.09
davant la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio
de Medio Ambiente.
La Secció d’Urbanisme- Gestió ha realitzat, durant l’any 2009, els següents treballs:
• Reparcel·lacions
- Projecte de reparcel·lació del PP2, Sector Nord, Zona Oest
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No admetre a tràmit el recurs de reposició presentat pel Sr. Just Gelabert Roca per
ser presentat fora de termini.
Redacció i preparació de la liquidació mitjançant l’aplicatiu de la Tresoreria.
Aprovar la liquidació en concepte d’execució subsidiària dels treballs realitzats a la
finca del Sr. Just Gelabert.
Acceptar la cessió d’ús a l’Ajuntament de Tarragona d’una franja de terreny per
tal de millorar l’accessibilitat a la zona verda del PP2 des del carrer Macià Mallol i
Bosch.
Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris, requeriments,
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.
· Projecte de reparcel·lació el PP9, Autovia de Reus Tgna. N- 420
Interposar recurs d’alçada davant la Dirección General de los Registros y del
Registre núm. 3 de Tarragona, per tal que es procedeixi a la inscripció registral de
l’acta de subsanació del projecte de reparcel·lació atorgada el 26 de març de 2007.
Desestimar l’escrit presentat per 9 Mar Immobles i Gestió, SL, en relació a la
ubicació de les ET de serveis generals.
Encarregar als serveis tècnics d’urbanisme que redactin el projecte d’expropiació
forçosa dels terrenys afectats a diverses finques del polígon 30 de la Horta Gran,
afectades pel projecte de reparcel·lació.
Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris, requeriments,
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.
· Projecte de reparcel·lació del PERI 2, Jaume I- Tabacalera
Aprovació inicial i definitiva del projecte de reparcel·lació redactat per l’advocat Sr.
Josep Enric Luján Lerma.
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Estimar la petició formulada per Promociones JMF, S.A., modificar el Decret de
l’Alcaldia de 25/11/08 d’execució de la sentència dictada per TSJC i reconèixer
les despeses efectuades per Promociones JMF, S.A. en benefici del PERI 2, Jaume
I- Tabacalera.
Esmenar l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern Local de 5
d’octubre de 2009.
Tramitació per a la devolució d’ avals a diferents propietaris.
Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris, requeriments,
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.
- Projecte de reparcel·lació del PP3
Tramitació per incorporar diverses despeses en el compte de liquidació provisional.
Aprovació inicial i definitiva del compte de liquidació definitiu redactat per
l’arquitecta Municipal de la Secció Tècnica d’Urbanisme.
Ampliar el termini d’audiència a diversos interessats en relació a l’acord
d’aprovació inicial del compte de liquidació definitiu.
Requerir a l’Associació Administrativa de Cooperació per tal que aporti acord de
dissolució d’aquesta entitat urbanística col·laboradora, aprovar dita dissolució i
requerir al seu president per tal que procedeixi a la liquidació.
Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris, requeriments,
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.
- UA 1901, Parcel·les Iborra
Aprovar la constitució de l’Associació Administrativa de cooperació Ermita de la
Salut.
·UA 27, Via Augusta
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Requerir a l’arquitecte redactor de la modificació del projecte de reparcel·lació que
esmeni les deficiències trobades en el document presentat a tràmit.
Iniciar expedient de reparcel·lació, aprovar inicialment la modificació del projecte
de reparcel·lació i sotmetre’l a informació pública.
Trasllat d’informes a diversos propietaris.
- UA 1 de la Modificació puntual del Pla General en l’àmbit del PP2
Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, amb les prescripcions
introduïdes d’ofici en l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de febrer de 2008,
i encarregar a la Junta de Compensació que redacti un Text refós.
- Projecte de reparcel·lació del PP17, sector Sud de Bonavista

liquidació les despeses d’execució d’obres d’urbanització del carrer Dos. (06/08)
- Unitat d’Actuació 1601, “Rafael Casanova”
Desestimar les al·legacions presentades per Tarracomar Inversiones SL, i aprovar
definitivament la proposta de reparcel·lació voluntària. Procedir a la publicació de l’anunci.
Resoldre el recurs de reposició interposat per Tarracomar Inversiones SL, contra el
Decret de l’Alcaldia de 16 de febrer de 2009.
No admetre a tràmit el recurs de reposició interposat per Tarracomar Inversiones SL,
contra el Decret del Tinent d’Alcalde de Territori de 12 de març de 2009.
Redacció i preparació de la liquidació mitjançant l’aplicatiu de la Tresoreria.
Aprovar la liquidació en concepte de substitució econòmica de l’aprofitament de
cessió al municipi en dit àmbit que haurà de fer efectiva Tarracomar Inversiones SL.
Diversos requeriments als interessats en l’expedient.
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- Projecte de normalització de finques de l’entorn de l’Hospital Joan XXIII
Aprovació inicial i definitiva del compte de liquidació definitiu redactat per l’arquitecta
municipal de la Secció tècnica d’Urbanisme.
- Projecte de reparcel·lació de la UA 45 La Canonja/Bonavista
Iniciar expedient de reparcel·lació i aprovar inicialment el nou projecte de
reparcel·lació, i sotmetre’l a informació pública.
- Projecte de reparcel·lació de la UA15
Sol·licitar a la Comissió Jurídica Assessora l’emissió de dictamen preceptiu sobre la
revisió d’ofici de l’acord del Consell Plenari de 19 de febrer de 1999, instada per
FOR- COT INMOBILIARIA S.L i suspendre el termini de resolució de l’expedient fins
que aquesta emeti el dictamen.
Desestimar la petició de FOR- COT INMOBILIARIA SL, de revisió d’ofici de l’acord
del Consell Plenari de data 19 de febrer de 1999.
•Projectes de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica
- PP8, Les Gavarres
Nomenament dels nous membres de la Junta de Delegats i donar- se per assabentats.
Resoldre el recurs d’alçada interposat contra la resolució del President de l’Entitat
Urbanística de Compensació de 27 d’abril de 2009.
Trasllat a la Junta de compensació de diversa documentació.
- PERI 7, Mas Morató, Urbanització Balcó de Tarragona.
Nomenament dels nous membres del Consell Rector i donar- se per assabentats.
Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris i amb la Junta de
Compensació com requeriments, citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.
- PP21, Urbanització Rodolat del Moro
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Diverses tramitacions individualitzades amb diferents propietaris i amb la Junta de
Compensació com requeriments, citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.
Requerir a la Junta de compensació per tal que presenti el compte de liquidació
definitiu de les obligacions assumides per l’entitat sota el sistema de compensació.
- Boscos de Tarragona
Preparació i trasllat a la Junta liquidadora de diversa documentació.
- Polígon II de la Móra
Tramitació de diverses peticions presentades pels interessats.
- Pla parcial 31 Cala Mora
Incoar expedient pel possible incompliment de les obligacions urbanístiques de la
urbanització de Cala Mora per la promotora RIMONI, S.A i requerir- los per tal
què presentin a tràmit la modificació del Pla parcial 31 i la modificació del projecte

- Projecte de regularització de finques situades entre el PP2 i l’àrea de l’entorn de Joan
XXIII.
Requeriment als promotors del projecte.
• Cessions de terrenys
- Acceptar l’oferiment de cessió de Tenetius de Tots SL, de dues porcions de terreny
situades al Passeig Santa Isabel del barri de Sant Salvador, destinades a zona verda.
Formalització de l’acta de cessió.
- Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de 21 de juliol de 2008,
sobre les finques de cessió del polígon IV de la Mora i que es procedeixi a un nou
estudi de l’expedient administratiu.
- Desestimar les al·legacions presentades per Gersa Sociedad de Patrimonio
Inmobiliario SL, Lamart Consultores SL, i Inmobiliaria Montsant SA, i ocupar els
terrenys de cessió obligatòria i gratuïta en l’àmbit del polígon IV de la Mora,
destinats a zona verda.
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- Denegar l’acceptació de l’oferiment de cessió per part de Luvirr, SA, d’una porció de
terreny a fi d’agrupar- la a la finca situada a la carretera del Pont d’Armentera núm.
26, propietat de l’Ajuntament de Tarragona.
- Acordar la cessió d’ús a Endesa Distribución Eléctrica, S.L, dels locals que alberguen
els centres de transformació dins les finques propietat d’aquest Ajuntament a la UA
45, La Canonja- Bonavista.
Formalització de l’acta de cessió.
- Formalitzar l’acta de cessió per part de Zamir Siglo XXI, SL d’una porció de terreny
situada al carrer Estanislao Figueras 22.
- Fer un requeriment a Endesa Distribución Eléctrica, SL, en el tràmit per a la cessió
d’ús de local per a centre de transformació i constitució de servitud d’energia
elèctrica situat al polígon II de la Mora.
- Formalitzar l’acta d’ocupació de terreny de cessió obligatòria en virtut del projecte
de reparcel·lació de la UA 41, Gran Industria.
- Diverses tramitacions individualitzades amb diferents interessats, requeriments,
citacions, trasllat d’informes i altra documentació, etc.
• Expropiacions
- Expropiació forçosa dels terrenys necessaris per l’execució del Projecte
d’urbanització del passeig marítim de la Platja Llarga de Tarragona.
Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern
Local de 15/10/07.
Rebutjar el full d’apreuament presentat pels interessats, aprovar els fulls
d’apreuament municipal obrants en les adaptacions dels projectes d’expropiació de
diverses finques.
Esmenar l’errada material detectada en l’acord del Consell Plenari de 25 de febrer
de 2009.
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Acord d’interposar recurs de reposició contra els acords de 13 i 19 de maig de
2009 del Jurat d’Expropiació de Catalunya, relatiu a les finques propietat de
Caridad de Barraquer SA.
Executar la sentència dictada per la sala Contenciosa Administrativa del TSJC,
de 29 de maig de 2009, i en conseqüència, anul·lar l’acord del Consell Plenari
de 28 de febrer de 2006, i les actuacions administratives posteriors referents a
l’expropiació forçosa de diverses finques.
- Expropiació de la finca situada al carrer Vint- i- sis de Bonavista, afectada per
sistemes d’espais lliures i viari, propietat d’AÑANA, SL d’OLLAVARRE, SL, i dels Srs.
Antonio, Maria Dolores i Luís Maria Salas de Córdoba.
Formalització de l’acta de pagament per la diferència entre l’import del full
d’apreuament municipal, ja abonat, i la resta del preu just fixat pel Jurat

- Expropiació complementària de part de la finca situada a la Via Augusta núm.
125- B, destinada a vialitat, afectada per les obres d’urbanització propietat dels Srs.
Ángel Gómez Jiménez i Rosa Maria Cruz Balsa
Aprovar el full d’apreuament municipal, obrant en el Projecte d’expropiació
complementari, on també s’incorpora la indemnització per l’ocupació temporal.
Acord d’ interposar recurs de reposició contra l’acord adoptat pel Jurat
d’Expropiació de Catalunya de 19 de maig de 2009.
- Projecte d’expropiació per a la imposició de servituds de pas a diverses finques per
dotar d’escomeses de llum, aigua i gas a la finca 6141513, dins l’àmbit de la Unitat
d’Actuació núm. 22, platja de la Savinosa
Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Salvador Parisi Córcoles, en nom
propi i en representació de Voramar 2, SL, i aprovar definitivament la relació de
béns i drets afectats.
Trasllat d’informes i altra documentació als interessats.
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- Expropiació forçosa dels drets de propietat de la Sra. Rosa Espinós Morell pel que fa
a la finca situada al CM I, Camp Clar núm. 8 de Tarragona
Formular al·legacions al recurs de reposició interposat per la Sra. Rosa Espinós en
l’expedient del Jurat d’Expropiació de Catalunya, que fixa el preu just dels béns i
drets afectats.
- Expropiació forçosa de la finca afectada pel Sistema General de zones verdes,
vialitat i equipaments, situada al Camí XXIII, núm. 6, de Camp Clar, propietat de les
Sres. Maria del Carme, Montserrat i Maria Josepa Casanova Dols
Formalització de l’acta d’ocupació i de consignació per la diferència entre el full
d’apreuament ja abonat i el preu just fixat pel Jurat d’Expropiació.
Estimar la sol·licitud de retaxació de la finca expropiada per aquest Ajuntament,
admetre a tràmit el full d’apreuament presentat i determinar que es procedeixi a la
incoació d’expedient per al fixament del nou preu just.
- Sol·licitud del Sr. Lluís Balsells Arbós d’expropiació de camí d’accés a la seva finca
des de la CN- 340 al barri d’Icomar
Denegar la petició de l’interessat en base a la informació aportada pel Registre de
la Propietat de que aquest camí no es propietat del Sr. Balsells Arbós.
- Expropiació forçosa de la finca ubicada en la plaça dels Angels, núm. 15- 23 “Ca la
Garsa”.
Sol·licitar al Jurat d’Expropiació de Catalunya que convoqui a les parts per tal que
compareguin al tràmit d’avinença.
Ratificar el mutu acord que van signar Fincas Catedral,S.L. i l’Ajuntament de
Tarragona en l’acta de sessió d’avinença del Jurat d’Expropiació de Catalunya de
25 de febrer de 2009, i aprovar la despesa i procedir al pagament de la quantitat
objecte del mutu acord.
- Expropiació de la finca situada a l’av. Estanislau Figueras 18, qualificada com a
sistema viari per eixamplament del carrer Ixart, a instància de la Sra.. M. Pilar
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Torrecilla Pueyo i el Sr. Joan Carles Pallejà Torrecilla
Requerir als interessats per tal que aportin documentació.
• Recepció de serveis
- Intervenció en diversos tràmits dels expedients de recepció d’obres següents:
- Xarxa d’enllumenat públic del subpolígon PP9.
- Obres d’urbanització de Cala Móra- Cala Tamarit.
- Obres d’urbanització del PP8, Les Gavarres.
- Obres d’urbanització del PERI 5 Torreforta.
Recepció de les obres d’arranjament de l’aparcament i zona verda, que inclou xarxa
de rec, emplaçats a la platja de la Mora dins el polígon I d’aquest sector.
• Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge
l’inventari de béns immobles, per alienació.
• Registre municipal de solars sense edificar
- Introducció en el gestor d’expedients de les dades de tots els expedients que es
troben en tràmit.
- Estudi de la problemàtica d’adaptació dels expedients incoats a la normativa vigent i
nova legislació.
• Altres
- Trasllat a l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona de documentació
presentada per la Sra. Maria Dolores Figuerola Maduell, a fi que al·legui el que
consideri oportú.
- Trasllat d’informes a la Sra. Maria Dolores Figuerola Maduell.
- Denegar l’expedició de la documentació sol·licitada pel Sr. Antonio Cruz Bañeres.
- Desestimar la petició formulada per Rimoni, S.A., de devolució dels avals dipositats
per garantir l’execució de les obres d’urbanització de Cala Mora.
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- Autoritzar a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, l’ocupació
provisional d’una porció de terreny en l’extrem sud de la finca municipal
EQUIPAMENT- 2 del projecte de reparcel·lació del PP9, per la instal·lació d’una
torre elèctrica, fins el gener de 2011. Requerir a la Demarcació de Carreteres de
l’Estat a Catalunya que iniciï els treballs d’enretirada de la torre elèctrica ubicada a
la finca d’equipament del PP9.
- Tramitació en els Registres de la Propietat núm. 1 i el 3 de diverses actes
administratives de cessió, d’expropiació i d’esmena, així com la seva liquidació a
la Generalitat, i diverses gestions davant aquestos Registres d’investigació registral
de finques, sol·licituds de notes simples informatives i certificacions de titularitat i
càrregues i presentació de documents per a la seva inscripció.
- Col·laboració amb el departament de Béns i Domini Públic en la tramitació dels
expedients d’expropiació de finques portades a terme per altres administracions.
- Instàncies presentades a tràmit en el departament:...........................................143.
- Informes emesos pel departament:...................................................................202.
- Certificats expedits:...........................................................................................10
- Decrets expedits: 1
. 00 dels quals 8 corresponen a l’aprovació de factures tramitades.
- Compareixences redactades en el departament:..................................................19
- Redacció de 17 anuncis i publicació en el BOPT i premsa.
- S’han realitzat 190 peticions d’informe de les quals 145 han estat contestades i la
resta queden pendents.
- Preparació de diverses còpies d’expedients complets i certificats remesos al Jurat
d’Expropiació de Catalunya i a l’Assessoria jurídica municipal.
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- Tramitació de 70 peticions de diversos departaments de l’Ajuntament i d’altres
interessats, com informacions, investigacions i estudis, còpies de documentació i
realització de llistats.
- Recerca i preparació de la documentació per escanejar i incorporar al GIS.
- Introducció al gestor d’expedients de tota la documentació generada.
- Tràmits per la introducció a la pàgina web d’Urbanisme- Gestió dels instruments de
Gestió urbanística: 2 en tramitació, i 2 aprovats definitivament.
- Consultes als enllaços de la pàgina web d’Urbanisme- Gestió:
272

- Instruments de Gestió urbanística en tramitació: pàg. vistes:

232

- Instruments de Gestió urbanística aprovats definitivament: pàg. vistes:

252

CAPÍTOL IV

- Informació pública d’instruments de Gestió urbanística: pàg.vistes:
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