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Feina feta

El Comerç: 
més i millor
Ja tenim Corte Inglés. El comerç és un dels 
motors econòmics de la ciutat i per aquest 
motiu l’Ajuntament també ha treballat colze 
a colze amb el sector més tradicional. L’ob-
jectiu és anar construint un sector fort per 
fer avançar el comerç a Tarragona. 

IKEA també ha anunciat que s’instal·larà a 
la nostra ciutat i seguim treballant en què 
arribin noves inversions.

S’ha treballat també per tornar a obrir els 
cines a Parc Central. Tindrà fins a nou sales 
de cinema que podrien obrir portes a la 
tardor.

Més de 250 empreses creades a Tarrago-
na amb el suport del Viver d’empreses és 
una bona forma de crear ocupació quan la 
demanda de treballadors al mercat laboral 
baixa. Si vols conèixer la varietat de serveis 
que donem a les empreses entra a:
http://empresesiocupacio.tarragona.cat

Bonificacions per a 
la creació d’ocupació 
estable
A l’ordenança fiscal de l’IAE s’hi va incor-
porar una bonificació per la creació d’ocu-
pació estable a les empreses relacionades 
amb la construcció i promoció de terrenys 
i d’edificacions, que són les activitats que 

han registrat més desocupació.
Les bonificacions s’efectuen quan hi ha 
un increment de la plantilla de treballa-
dors, amb contracte indefinit, durant el 
període impositiu anterior a l’aplicació de 
la bonificació. No es considera increment 
de plantilla si es produeix fora del terme 
municipal o per treballadors no empadro-
nats al municipi de Tarragona.

Activitat dinàmica al 
Palau de Congressos
Durant l’any 2010, el Palau Firal i de 
Congressos de Tarragona ha organitzat un 
total de 133 activitats. 
S’ha renovat la pàgina web d’El Palau, 
www.palaucongrestgna.com

Més empreses, més treball

Amb la subvenció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu, hem 
contractat els darrers mesos prop de 500 
persones per treballar i formar-se en oficis 
amb demanda al mercat de treball. Han fet 
feines que han millorat els serveis i equi-

paments municipals com pintar escoles, 
millorar zones verdes, contribuir a l’agilit-
zació de tràmits municipals...
Dissenyem els programes de treball i cur-
sos atenent les necessitats del mercat de 
treball, els sectors emergents que generen 

feina a Tarragona i els sectors de futur com 
les noves tecnologies, la sostenibilitat me-
diambiental i l’atenció a les persones.
La Conselleria ha destinat 12 milions 
d’euros a projectes de formació, orientació 
i ocupació. 

Crear oportunitats laborals, una prioritat
12 milions d’euros per a formació, orientació i ocupació

Mesures per reduir l’impacte de la crisi
Ampliació en sis terminis per fer el pagament d’impostos

Atenció personalitzada a situacions crítiques
Ajuts al lloguer per a joves

Hem congelat per segon any consecutiu els 
impostos i taxes municipals del 2011, al 
99,21% de contribuents. L’impost sobre 
vehicles, la recollida d’escombraries, l’IAE, 
la plusvàlua i l’IBI residencial, així com 
la resta de taxes, quedaran tal com estan. 
En el pressupost municipal, s’ha prioritzat 

la despesa social, és a dir, l’atenció a les 
persones —com són: els serveis socials, 
ensenyament, ocupació i promoció econò-
mica— i les inversions. En despesa corrent, 
l’Ajuntament continuarà amb les mesures 
de contenció per estalviar energia elèctrica, 
telefonia, material d’oficina i protocol...

Evitar la pressió fiscal amb uns pressupostos austers
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Primer, la gent
Els Serveis Socials són una prioritat i això es mostra amb l’increment dels pressupostos 
en un 60% i dels programes destinats a les famílies

Club dels Tarraconins
Ja som 8.600 socis. 
El Club treballa valors com l’esforç, l’estima de la 
ciutat o la solidaritat. http://www.tarraconins.cat

Els Casals d’Estiu
Hem organitzat 16 casals mitjançant 2 convenis amb 
Fundació en Xarxa i Fundació Casal Amic que ens han 
prestat els serveis. 
Hem passat de 507 places el 2007 a 670 el 2010.

La infància

L’oferta d’activitats es gran i diversa per abastar a 
tota la ciutat i donar resposta a diferents realitats. 
El control exhaustiu de la participació i la redefini-
ció constant ha donat com a resultat l’augment ex-
ponencial del número d’activitats i de participants.
Hem passar de 38 grups en 2007 a 122 a desem-
bre 2010 i a 135 en el primer trimestre de 2011.

La Gent gran
135 grups d’activitats estables i 2.250 

persones que hi participen

MÉS ATENCIÓ ALS NOSTRES AVIS
BALANÇ ANUAL DADES

Servei d’Atenció 
Domiciliaria

664 serveis 

119.136 h de treball

1.900.000 €

100 àpats diaris

36.500 àpats anuals

Servei de 
Menjar a domicili

645 serveis 

59.000,00 €

Servei de 
Teleassistència

La joventut
Oficina jove: punt d’informació 
permanent i destinat als joves a 
l’antiga Facultat de Lletres.
Palmera: nou espai d’expressió 
artística a l’aire lliure, a l’antic 
Campus de Lletres de la plaça 
Imperial Tarraco.
Casal Jove: per fer activitats for-

matives, assajar, fer manualitats, 
veure pel·lícules, xerrades, jugar 
a la wii o connectar-se a internet, 
i et deixem l’ordinador. A l’antiga 
Facultat de Lletres.
Capsa Jove: nou espai de Taba-
calera destinats a les arts escèni-
ques i la música.

De 0 a 100 en 4 anys!!
Els joves de Tarragona ara sí tenen espais municipals on desenvolupar-se, on 
preguntar, on resoldre, on aprendre…

Polítiques d’igualtat
El protocol i circuit d’atenció en casos de violència masclista està en 
funcionament. Hem treballat amb la Xarxa d’Institucions que hi par-
ticipen directament fent la revisió de les intervencions. Hem realitzat 
el seguiment i implementació del protocol de violència així com la 
revisió i actualització dels circuits per poder fer la nova edició 2010. 
Hem donat atenció a la dona. De les 570 actuacions realitzades du-
rant tot l’any, les vinculades a violència son les següents: 

TOTAL de dones ateses 624

Assessorament jurídic 154

Entrevistes de suport psicològic 147

Dones en situació de violència 8

L’atenció a les Dones es realitza 
des del SIAD (Servei d’iInforma-
ció i Atenció a les Dones).

S’ha triplicat el nombre d’usuaris de les instal·lacions 
municipals. Totes les instal·lacions són gestionades 
pel Patronat Municipal d’Esports i, per tant, a totes 
elles es pot accedir amb el mateix carnet. 

Hem adequat i creat noves instal·lacions
Hem reconstruït les pistes de petanca de Campclar, pistes de pàdel de 
Sant Salvador, la pista multi de l’Albada-Parc Riu Clar, la piscina de 
Riu Clar, Icomar i Torreforta. Hem adequat les pistes de tennis de Sant 
Salvador. Dotat d’enllumenat a totes les pistes de pàdel sense tenir-la. 
Aplicat sistema de seguretat a totes les instal·lacions dels carrers i les 
dels recintes interns. Instal·lació d’il·luminació i vestidors del Camp del 
Roqueral. Control d’accessos a totes les piscines i gimnasos. Aparells 
de primera línia a tots els gimnasos. Coberta de la piscina de Sant 
Salvador amb zona d’spa... 
Unes inversions aproximades en aquests tres anys d’uns 6.000.000 
d’euros, dels quals 3.700.000 han estat aportats per subvencions. 

Esport per a tothom

250% d’increment

3.000
Usuaris 
al 2007

10.500
Usuaris 
al 2010

Cooperació
Tarragona més compromesa amb la celebració dels 
Dies Mundials amb diferents activitats destinades a la 
sensibilització de la població i l’educació pel desenvo-
lupament.
Més de 500.000 euros en projectes de cooperació in-
ternacional i sensibilització per acostar la nostra ciutat 
a un un món més just.
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Transport gratuït per als 
escolars
Hem implantat la 
gratuïtat del transport 
escolar per als estudi-
ants fins a 4t d’ESO. 

12.000 
alumnes viatgen 
gratis

Hem creat l’Institut Municipal d’Ensenya-
ment de Tarragona i hem incrementat cada 
any el manteniment dels centres escolars, 
la nostra principal competència municipal. 

n Un transport urbà de qualitat, gratuït 
per a tots els alumnes de totes les eta-
pes obligatòries.

n Escola “Tarragona” inaugurada el se-
tembre de 2010. 

n Centre de Suport del Tarragonès de la 
UOC. 

n EOI. EL projecte està en marxa, s’han 
iniciat les cates arqueològiques i el 
procés d’adjudicació de l’obra. L’Ajun-
tament avançarà els més de 9 milions 
d’euros que la Generalitat anirà retor-
nant al municipi.

n Centre Municipal de Formació d’Adults 
“Fòrum”. A l’IMET. Va estar molts anys 
en uns baixos en condicions poc dignes 
i insegures. 

n S’han instal·lat plaques solars a 15 
centres de la ciutat per donar aigua 
calenta.

n Obres de remodelació i reforma a 
les llars d’infants municipals Ninot i 
Bonavista. Més d’un milió d’euros per 
reformar i adequar-les. Fins ara s’han 
creat 130 places més de llar d’infants 
i el passat 31 de gener es va adjudicar 
la construcció de 3 noves Llars de 94 
places cada una, per tant 282 places 
més.

Al llarg del mandat haurem incrementat en 
412 places l’oferta de places a les Llars 
d’Infants.

Ensenyament

Transport

Hem dinamitzat i promocionat la cul-
tura de la nostra ciutat, fen participar 
a la ciutadania, donat protagonisme 
als artistes professionals tarragonins i 
fomentant la creació i la producció. 

Els concerts Dixieland•	
El Centenari del Metropol •	
Exposicions SCAN Tarragona i Cen-•	
tury Mountain.

Projecció de Tarragona cap a l’exterior:
Concurs de Castells•	
Promoció del Modernisme•	
Centenari del Metropol•	
L’SCAN•	
Festival de Cinema REC•	
Premi Internacional de Composició •	
Musical Kesse.

Hem ampliat l’oferta cultural amb 10 
nous programes:

Primavera Literària•	
Programació estable de Música •	
Clàssica
Festival Internacional de Música •	
Contemporània 
Mostra de Música i Danses Tradici-•	
onals Catalanes

S’han fet 13 noves publicacions.
S’han dotat beques de diferents 
disciplines com la del Metropol i la 
Carles Mani. Actualment l’Ajuntament 
té 50 convenis amb entitats culturals 
tarragonines.

El Centre d’Art Contemporani
En breu Tarragona disposarà de tres 
nous equipaments culturals: el Teatre 
Tarragona, els espais culturals a la 
Tabacalera, la Capsa Jove i l’Arxiu 
Històric municipal amb el Centre de 
Tractament de la Imatge. 

Les Festes
Santa Tecla declarada Festa Patrimo-
nial d’Interès Nacional i atorgament 
del Diploma del mèrit cultural de la 
Ciutat de Tarragona a les entitats del 
Seguici i declaració dels Castells com 
a Patrimoni de la Humanitat.
Celebració del centenari de la caval-
cada de reis amb la incorporació de 
tres noves carrosses i la restauració de 
les antigues. Una inversió de més de 
200.000 euros.
Sant Magí aconsegueix augmentar la 
participació i la dinamització de la 
ciutadania.
Festes de Tarragona més participati-
ves que mai, amb puntes de més de 
30.000 persones pels carrers de la 
nostra ciutat.

Patrimoni
Tàrraco Viva: malgrat la contenció 
econòmica, s’ha incrementat l’oferta.
Pla director de les Muralles: s’ha apro-
vat el Pla director de la Muralla. 
Pont del Diable: el Ministeri de Fo-
ment ha aprovat el finançament del 
75% del projecte de restauració del 
Pont del Diable: 2 milions d’euros.
L’1% cultural de l’Estat dedicarà 1’5 
milions d’euros (es tracta d’una parti-
da plurianual) per a la restauració del 
Pont del Diable.
Ca la Garsa: s’han dut a terme els tre-
balls de consolidació de Ca la Garsa. 
Recordem la nostra història: la com-
memoració d’una efemèride del passat 
com el Bicentenari del setge de Tar-
ragona durant la Guerra del Francès 
(1811-2011).

Cultura viva

La Tabacalera, futur centre cultural 
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Brigada d’Intervenció Ràpida
La Brigada d’Intervenció Ràpida ha arribat a una mitjana de 5 
actuacions diàries als nostres carrers i espais públics. Amb idees encertades i bona 
gestió, els serveis municipals també poden ser àgils i efectius. Els ciutadans que 
vegin un desperfecte han de trucar al telèfon 900 200 274 i donar l’avís.

Telèfon BIR

900 200 274

Hem cuidat els espais
Descongestionar el trànsit
Hem posat en funcionament 
4 aparcaments dissuasius 
de superfície (a Joan XXIII, a 
Tabacalera, al Parc Central i 
al Cementiri). S’han eliminat 
500 zones blaves.

Guàrdia Urbana
Hem dotat la Guàrdia Urbana de més re-
cursos humans i materials. S’ha creat una 
unitat de mediació i resolució de conflictes 
i una altra unitat de delinqüència urbana. 
S’ha ampliat la comissaria de la Guàrdia 
Urbana, per a 450 agents —250 més dels 
previstos.

Coordinació amb altres forces
La Guàrdia Urbana es coordina millor amb 
les altres forces de seguretat. S’ha avançat 
en la construcció de la gran comissaria a 
Campclar dels Mossos d’Esquadra —policia 
de la Generalitat.

Aparcaments

Més seguretat

648 
noves places
d’aparcament

Més espais verds i més 
dignes
n Parc del Francolí
n Enjardinament de les rotondes d’accés a la 

ciutat
n Parc fluvial del Gaià 
n Jardí de l’anfiteatre
n Horts socials de Riuclar
n Parc històric del Pont del Diable, en marxa
n Deu parcs infantils nous

Bona gestió de la recollida 
de la brossa

Platges de més 
qualitat

Més neteja

Hem protegit 
el nostre Medi

500 
papereres 
noves

OMAC de Ponent

Oficines d’atenció 
municipal modernitzades
Hem millorat els mecanismes i canals 
de comunicació pública de l’Ajunta-
ment. 
El 2010 vam inaugurar la nova OMAC 
de Ponent, a Torreforta, que dóna servei 
a 40.000 persones i registra cent aten-
cions diàries. Aquesta oficina se suma 
a la de Tarragona-centre, a la Rambla 
Nova, i a la de Tarragona-Nord, a Sant 
Pere i Sant Pau.

Tots els tràmits a un 
click. L’Ajuntament més 
a prop
L’Ajuntament de Tarragona va posar en 
marxa l’estiu del 2010 la carpeta de 
serveis i tràmits. Aquesta és l’etiqueta 
amb què es coneix la pàgina web 
http:/ /tramits.tarragona.cat, que 
centralitza tota la informació sobre els 
tràmits municipals que pot realitzar 
la ciutadania i, en els casos que sigui 
possible, en permet la tramitació elec-
trònica. La ciutadania pot realitzar te-
lemàticament de manera molt senzilla 
i a qualsevol hora diversos tràmits com 

l’expedició de volants, la consulta de 
dades fiscals o les inscripcions a diver-
ses activitats promogudes per l’Ajunta-
ment, com els monogràfics organitzats 
pels centres cívics municipals. 

Centres cívics
Els centres cívics reprenen un nou 
camí dirigit a generar espais de creació, 
formació, aprenentatge, entre d’altres.
Espais que canvien la cara amb una 
forta inversió en equipament de més de 
300.000 euros.
Espais de participació que aconseguei-
xen, amb la creació d’una xarxa de cen-
tres cívics, cridar l’atenció de tota la 
ciutadania. Els centres cívics fan ciutat 
registrant un moviment de població del 
centre cap als barris d’un 63%.
Els monogràfics prenen protagonisme 
amb la incorporació de les antenes del 
coneixement de la URV que incorporen 
noves propostes a la programació i si-
nergies formatives de caire universitari, 
amb projectes tan interessants com la 
“1a Mostra amateur de Teatre de Tarra-
gona”, establint nuclis de relació amb 
les entitats no només del barri sinó de 
tota la ciutat.

Millor atenció a la ciutadania
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Nova web
A la xarxa podem trobar una nova web munici-
pal, sempre activa i creixent, que constitueix 
tot un referent de la ciutat, un portal obert i 
un punt informatiu ràpid. La informació és un 
dret democràtic. 

Telecentres per a l’accés de 
tothom a la societat digital
Hem creat el servei de telecentres, amb set 
ubicacions en marxa, i incrementat en un 
300% el nombre d’alumnes en dos anys. Hem 
passat d’un servei inexistent el 2007 a 420 
cursos i 8.000 usuaris. Hem signat un acord 
amb el Departament d’Educació 
per tirar endavant la Tarracowi-
ki, en la qual participaran totes 
les entitats de Tarragona i els 
ciutadans que ho desitgin. Les tecnologies 
informàtiques de comunicació, les TIC, són el 
present i, més, el futur.

8.000 usuaris, entre cursos, consultes i atenció a 
l’usuari.
3.500 places de cursos, de 420 cursos realitzats.

Com a novetat, hem iniciat el desenvolupa-
ment de diferents activitats (formació/atenció 
usuari) amb les Entitats: 
n Associació 3a edat de Torreforta
n Club 3a edat de la Casa del Mar

Wifi gratuït 
als edificis 
municipals
Hem endegat la xarxa “TGN_et_connecta”, a 
tota la ciutadania, que permet la navegació 
per Internet, de forma gratuïta a velocitat de 
256 kbps. És pot utilitzar als dinou espais 
municipals, entre ells els Centres Cívics, de 
dilluns a dissabte de 8 a 22 hores.

Tecnologia 
al servei de 
la ciutadania 

www.tarragona.cat

POUM: Ja tenim 
Ordenació Urbana
L’aprovació de la revisió del Pla d’ordenació urbanística de la ciutat 
(POUM), ha marcat una fita, un moment històric que representa un abans 
i un després pel que significa el futur desenvolupament de la ciutat, la 
sostenibilitat i la cohesió social, assegurant el tan necessari lligam entre el 
centre i els barris i vertebrant tot el conjunt. Era un tema que amoïnava a 
centenars de tarragonins i que ens ha aclaparat els serveis urbanístics de 
l’Ajuntament. 

Les infraestructures
Hem desllorigat els grans assumptes 
pendents a la ciutat, com són certs 
solars i edificis públics. 

Són vitals per al desenvolupament: 

n	La circumval·lació per carretera.
n	Els nous serveis ferroviaris.
n	Els grans equipaments.
n	La façana marítima.
n	La nostra connexió territorial.

•	 Tabacalera
•	 Banc	d’Espanya
•	 Chartreuse	(Escola	Oficial	d’Idio-

mes)
•	 Plaça	dels	Infants	
•	 Mercat	Central
•	 Plaça	1	de	maig	(Torreforta)
•	 Enderroc	de	l’Hostal	del	Sol
•	 Pas	soterrat	plaça	dels	Carros
•	 Llars	de	jubilats
•	 Carrers	de	vianants

•	 Anella	Verda
•	 Centre	Cultural	de	la	Part	Alta
•	 Cobriment	piscina	de	S.	Salvador
•	 Reforma	de	la	plaça	de	Cuba
•	 Piscina	Torreforta	-	Riu	Clar
•	 Arranjament	del	Camí	de	la	Coma
•	 Parc	de	la	Ciutat
•	 Jardí	romà	(Parc	de	les	Granotes)
•	 Centre	Cívic	de	Llevant
•	 Teatre	Tarragona	

Equipaments 
Hem encarrilat temes pendents de difícil però no impossible resolució, que 
no es resolien abans —per manca d’esforç municipal, per falta d’enteniment 
amb altres administracions, perquè jugaven massa interessos privats dels qui 
governaven.

Plaça Major de Campclar
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Més informació, 
transparència i sentit crític
Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació
Fa un salt en la seva funció pública servint de plataforma cultural amb el 
projecte Tarragona ZSona. 
Tarragona Ràdio, la ràdio de la ciutat arriba amb una programació feta a 
mida per als tarragonins i tarragonines. S’han celebrat els 25 anys de la 
ràdio.

Impuls a una televisió pública
S’ha consolidat la participació de l’Ajuntament de Tarragona al Canal 
digital terrestre Tac 12. Hem liderat el projecte i s’ha posat en marxa 
la primera televisió pública de caràcter territorial en el Tarragonès, l’Alt 
Camp i la Conca de Barberà. La seu està a Tarragona. Fem territori i el 
liderem com a capital.

Treball conjunt per un teixit associatiu
Hem dut a terme l’estudi “Associacionis-
me i participació ciutadana al municipi 
de Tarragona” amb l’objectiu obtenir una 
radiografia del món associatiu de la ciutat 
que permeti definir i impulsar conjunta-
ment amb les entitats el futur associatiu 
del nostre municipi.
Per elaborar el treball s’han enquestat 325 
entitats, un 60 per cent del total sobre les
que l’Ajuntament disposava d’informació 
que facilités el seu contacte (544).
L’estudi s’ha realitzat durant el període 
2009-10 i es pot consultar sencer a la 
web:
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conse-
lleries/comunicacio/participacio/

Relació amb les entitats i 
associacions
Hem mantingut els nivells d’aportació eco-
nòmica a les entitats veïnals i ciutadanes, 
amb l’objectiu de garantir el desenvolupa-
ment normal de les activitats organitzades 
per part del moviment associatiu de la 

ciutat, malgrat el moment econòmic que 
estem vivint. També s’ha dut a terme un 
seguiment del funcionament de les entitats 
i associacions de veïns. 

Hotel d’Entitats
n Promoció de les activitats promogudes 

per les pròpies entitats.
n Col·laboració amb el Club dels Tarraco-

nins.

Relacions institucionals
Augment del nombre d’enllaços civils 
celebrats entre setmana com a mesura per 
a fer front a la crisi econòmica.

Un nou portal per a les entitats i 
associacions de Tarragona
Un espai on les entitats i associacions 
tarragonines que ho desitgin poden crear 
la seva pàgina web d’una manera senzilla 
i gratuïta amb l’assessorament i el suport 
de l’equip tècnic dels Telecentres durant la 
posada en marxa de la web.

L’Associació de Pensionistes i 3a edat de 
Torreforta, és la primera que s’ha acollit a 
aquest nou servei.

Tarragona es connecta al món
Hem fet els Jocs Juvenils Europeus 2010. 
Han rebut el reconeixement de la Comissió 
Europea amb la consecució del guardó Gol-
den Star que reconeix la millor iniciativa 
de ciutadania europea de l’any.
Xarxa de Ciutats Germanes Europees. 
Constituïda el 22 de maig mitjançant la 
Declaració de Tarragona, i es va nominar 
la nostra ciutat com a seu permanent de la 
xarxa.
L’Ajuntament ha entrat a formar part de 
la Junta Directiva del Consell Català del 
Moviment Europeu. 
L’abril de 2010 va ser inaugurada l’Oficina 
Europe Tarragona. 

Jocs	Mediterranis	2017
Ara és la nostra!

Pla Estratègic
Millorem el present, construïm el futur 

Hem dut a terme un procés de reflexió i treball per 
restablir els grans objectius de ciutat que volem as-
solir en els propers anys. El Pla Tarragona 2022. Ho 
hem treballat amb la ciutadania i les entitats socials 
i econòmiques de la ciutat. Ens hem preguntat: Com 
volem que sigui la Tarragona del 2022? Com volem 
ser coneguts al món? Quin paper volem desenvo-
lupar vers el nostre entorn? Quin model social i 
econòmic volem?
Podeu consultar tota la informació al web: 
http://pla2022.tarragona.cat



El millor 
equip
Candidatura del PSC a Tarragona
Eleccions	Municipals	de	2011

2.      [Independent]

Francisco Zapater Esteban

3.

Carme Crespo Blàzquez

4.       [Independent]

Natalia Rodríguez Martínez

5.

Pau Pérez Herrero

6.

Begoña Floria Eseberri

7.      [Independent]

Xavier Tarrés Aznárez

8.

Carles Castillo Rosique

9.

Javier Villamayor Caamaño

10.       [Independent]

Patrícia Anton Martínez

11.

Joan Sanahujes Rull

1.

Josep Fèlix Ballesteros Casanova



12.

Victòria Pelegrín Casanova

13.

Antonio Rodríguez Moreno

14.

Ivana Martínez Valverde

15.   [Independent]

Diego Boss Urda

16.

Alejandro Caballero Madrid

17.

José Ruiz Navarro

18.

Pamela Massagué Piquero

19.

Natividad Hernández Flores

20.

Luis Quesada López

21.

Gladys Bertolez Vidale

22.       [Independent]

F. Andrés Pérez González

23.

Ana Santos Gorraiz

24.

Teresa Valls Miró

25.

Rafael Pallero González

26.        [Independent]

M. Ángeles Vidal Moreno

27.

Mariano Pescador Sánchez
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Tarragona progressa

1.	 Abordar	amb	contundència	i	lideratge	la	reactivació	econòmica

2. Mantenir les polítiques socials i de convivència 

3. Lideratge potent i una forta capacitat de generar confiança, 
credibilitat i compromís

4. Una Tarragona capdavantera en el respecte al Medi Ambient

TARRAGoNA 
Una ciutat millor, més 
cohesionada i més sostenible
Eixos fonamentals de les propostes de Josep Fèlix Ballesteros per al proper mandat

Amb la gent gran Amb els joves
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Amb la gent treballadora Amb l’esport

Impulsarem els 
sectors emergents 
amb més capacitat 
per crear ocupació 
i els que han estat 
tradicionalment 
motors econòmics a 
Tarragona

Facilitarem la creació 
i la consolidació 
d’empreses

Reforçarem la 
promoció econòmica 
de la ciutat

Potenciarem la 
innovació i la recerca 
com a motors de 
desenvolupament 
local 

Programa ‘Tarragona 
emprenedora’: seleccionarem 
40 emprenedors/es que 
participaran en un programa 
integral d’acompanyament 
amb 3.000 euros de suport 
per endegar l’empresa

L’Oficina de captació 
d’inversions, ubicada 
a Tarragona Impulsa

Objectiu prioritari: reactivar l’economia, crear llocs 
de treball i cercar noves oportunitats

n	Farem possible la creació de més llocs de treball a través del 
suport a la creació d’empreses, els plans d’ocupació, la captació 
d’inversions, el desenvolupament del Parc Científic i Tecnològic 
de Tarragona i la preparació de la ciutat per la realització dels 
Jocs Mediterranis.

n Oferirem més de 2.000 places entre formació i plans d’ocupació 
en sectors amb una elevada demanda de treballadors/es. 

n Millorarem la qualificació professional dels treballadors i 
treballadores millorant la connexió entre l’oferta formativa i els 
perfils professionals que les empreses necessiten. 

n Potenciarem el servei gratuït “Borsa de treball de Tarragona 
Impulsa”

n Facilitarem la reorientació de les persones que provenen de 
sectors en davallada. 

n Aprofundirem en la creació d’aliances entre l’administració, 
la universitat i els seus centres de recerca i l’empresariat amb 
plataformes d’intercanvi de coneixements.

n Elaborar un pla de dinamització comercial.

n Executarem el Projecte de rehabilitació del Mercat 
Central de Tarragona i els seus voltants.

n Alhora, potenciarem també el mercat de Torreforta 
com a centre de distribució de productes frescos i 
de qualitat.

n Impulsarem la venda de productes locals amb 
denominació d’origen.

n Crearem un centre d’excel·lència comercial.

n Desenvoluparem el Pla de competitivitat de la Tarra-
co Romana 

n Potenciarem el turisme familiar, cultural, esportiu 
així com l’atractiu turístic del patrimoni natural de 
Tarragona. També el turisme industrial.

n Desenvoluparem el projecte ‘Espai Tarragona’ a 
l’edifici del Banc d’Espanya. 

El foment de l’ocupació, 
la nostra prioritat

El comerç ben a prop

Un turisme de qualitat
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Tarragona progressa

Obres de restauració del Pont del Diable Inauguració d’una plaça pública a Ponent

Ara més que mai: polítiques socials i de serveis a 
les persones per garantir la cohesió social

Programes de 
Suport a les 
Famílies

Proposem la creació 
d’una gran àrea 
d’atenció integral a 
les persones grans 
per potenciar la seva 
autonomia

Atenció prioritària 
a la infància i 
l’adolescència en 
situació de risc

Fomentarem uns habitatges 
accessibles, i d’altres 
actuacions que facilitin 
una major autonomia de les 
persones amb dependències

Desenvoluparem les diferents 
accions del Pla Local 
d’Inclusió i Cohesió Social 
amb la creació i posada en 
marxa de l’Observatori de 
Serveis Socials

n Vetllarem pel 
manteniment de les 
inversions previstes i per 
la qualitat dels serveis de 
salut pública de la ciutat. 
Exigirem davant de la 
Generalitat la construcció 
del nou CAR (Centre 
d’Alta Resolució) a 
Campclar, i la construcció 
d’un centre de grans 
dependents a l’edifici 
“casa blanca”.

n Elaborarem un Pla de 
Salut pel municipi de 
Tarragona. 

n Continuarem treballant 
per millorar la gestió 
del Centre de Recollida 
i Acollida d’Animals 
Municipal de Tarragona.

n Reforçar i consolidar l’Institut Municipal 
d’Educació de Tarragona.

n Mantindrem el Pla educatiu d’entorn i 
seguirem potenciant el Projecte Educatiu 
de Ciutat.

n Mantindrem les subvencions a noves llars 
d’infants.

n Exigirem la construcció dels nous centres 
previstos (Escola Olga Xirinacs, Arrabas-
sada, Ponent, i l’Institut Tarragona).

n Conjuntament amb la Generalitat farem 
una nova llar d’infants municipal a Tor-
reforta i posarem en marxa les tres llars 
que estan adjudicades (Llevant, Centre 
Ciutat i St. Pere i St. Pau).

n Continuarem amb l’esforç per un man-
teniment digne i suficient dels centres 
escolars, i ampliar progressivament la 
millora i arranjament de les seves pistes 
esportives.

n Seguirem incidint clarament en l’esport en edat 
escolar.

n Continuarem ajudant les entitats esportives, inci-
dint en les escoles esportives.

n Seguirem treballant amb les entitats dedicades a 
l’esport per a persones amb discapacitat.

n Desenvoluparem el Pla d’Equipaments Esportius 
de cara a tenir unes instal·lacions esportives que 
permetin organitzar amb garanties els Jocs Medi-
terranis	2017.	

n Continuarem amb la feina feta en l’àmbit de 
l’esport femení. 

n Dotarem la piscina de S. Pere i S. Pau d’una 
zona fitness amb: sauna, bany de vapor i hidro-
massatge.

n Construirem la ciutat esportiva del Nàstic (i altres 
equips) a la zona entre Bonavista i Campclar. 

n Cobrirem les grades del Camp Municipal de Tor-
reforta. 

n Signarem convenis amb l’antiga Laboral per a 
l’ús de les instal·lacions esportives per part de 
les entitats esportives de Tarragona.

Fem Salut des 
de la proximitat

L’Educació, un factor 
clau per al progrés

Amb l’Esport, fem pinya
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1r	Fòrum	d’FP	i	Ocupació	a	Tarragona Enderroc de l’Hostal del Sol

En favor d’una ciutadania cívica, 
participativa i democràtica

n Instarem a les administracions 
competents perquè restaurin el teatre 
romà i la necròpolis paleocristiana.

n Museïtzarem la troballa excepcional de 
la volta del Forum de l’antiga Tàrraco.

n Donarem el suport necessari a les 
indústries culturals per fer de la 
cultura un dels pilars de l’economia de 
Tarragona. 

n Desplegarem el pla d’equipaments 
culturals.

n Posarem en funcionament el projecte 
d’arts escèniques. 

n Seguirem impulsant el centre d’Art 
Contemporani de Tarragona. 

n Exigirem a la Generalitat que continuï 
donant suport als projectes conjunts i 
que augmenti l’aportació a les diferents 
disciplines artístiques així com les 
diferents companyies residents a 
Tarragona. 

n Concurs de castells. Farem de Tarragona 
la capital Mundial dels Castells. 

n Posarem en marxa la Casa de les Lletres 

n Continuarem amb les festes per tothom.

n Crearem espais culturals al complex de 
la Tabacalera.

n Seguirem facilitant l’accés de la gent 
jove i la gent gran als espectacles 
culturals mitjançant abonaments i 
descomptes. 

n Continuarem lluitant contra la 
violència de gènere. 

n Continuarem desenvolupant 
polítiques orientades a la prevenció. 

n Potenciarem les polítiques d’Igualtat 
de gènere dirigides a homes.

n Impuls al Servei per la Igualtat a les 
empreses de Tarragona.

n Continuarem consolidant els espais 
de participació i l’associacionisme 
de les dones i ho farem posant en 
funcionament el Casal de les Dones. 

n Propiciarem la millora dels 
equipaments, així com dels 
recursos existents a tots els 
nivells de l’ensenyament públic 
de la ciutat i l’oferta formativa 
en general.

n	Augmentarem la vigilància 
a les zones d’oci nocturn, 
principalment al barri del 
Port (Port Esportiu) i durant 
la franja horària de tornada a 
casa. 

n Impuls al Servei d’Acollida que permet conèixer quines són les normes de 
convivència, els drets i deures exigibles a tothom.

n Fomentarem la coresponsabilitat en l’ús adequat dels serveis públics, ja que 
els béns públics són de tots i de totes i alhora escassos.

n Continuarem reclamant al Govern de l’Estat el reconeixement d’un paper 
actiu dels ajuntaments pel que fa als informes necessaris per a la tramitació 
d’arrelaments i reagrupaments familiars.

Cultura i Patrimoni

Per una plena 
Igualtat de les 
dones

Impulsant 
polítiques de 
Joventut

El repte de la Immigració i la diversitat
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Tarragona progressa

Obres a una plaça de Sant Salvador Nova Llar de Jubilats de S. Pere i S. Pau

n Modificarem l’Ordenança de Convivència 
i Civisme amb l’establiment d’uns drets 
i deures veïnals sobre la convivència i 
l’ús de l’espai públic. 

n Elaborarem un Programa contra el 
Vandalisme i la Degradació Urbana.

n Constituirem taules de convivència 
per resoldre de manera coordinada 
qüestions en matèria de seguretat i bona 
entesa.

n Augmentarem i modernitzarem els 
efectius de la Guàrdia Urbana actuals.

n Modernitzarem els mitjans de la Guàrdia 
Urbana per fer una Tarragona encara 
més segura. Dotarem la nova comissaria 
de la Guàrdia Urbana de més mitjans 
tècnics i informàtics.

n Crearem el Comitè Local de Protecció 
Civil de Tarragona.

Convivència i seguretat 
per un espai públic millor

n Completar la connexió 
amb fibra òptica de tots 
els edificis i equipaments 
municipals i ampliar el 
desplegament de fibra 
òptica pública a la ciutat.

n Ampliar la prestació de 
serveis wi fi a espais 
públics, començant per 
les places de la Part Alta.

n Impulsar la xarxa de 
Telecentres amb nous 
programes.

n Incorporar Tarragona 
dins de la xarxa d’“smart 
cities” per tal d’implantar 
el model de “ciutat 
intel·ligent”. 

n Mantenir i incrementar els processos de modernització administrativa.

n Continuar amb la implantació de la carpeta de serveis i tràmits a través de la web i e-administració.

n Millorar el servei d’atenció al ciutadà a les oficines d’atenció.

n Promoure l’associacionisme que 
agregui interessos i faciliti el diàleg i la 
interlocució. 

n Consolidar la figura de Regidor de Barri. 

n Potenciar el paper dels Centres Cívics i de 
l’Hotel d’Entitats.

n Consolidar el Club dels Tarraconins com a 
eina de foment de valors.

n Fomentar la Web corporativa municipal 
com a canal de comunicació ciutadà.

n Mantenir l’aposta per mitjans públics 
d’informació local de qualitat, refermant el 
compromís amb el Consorci de la Televisió 
local TAC-12.

n Us de les xarxes socials per al foment de 
la participació ciutadana.

Més tecnologia 
per millorar la 
qualitat de vida

Un Ajuntament més àgil i eficaç en la gestió de tràmits 
administratius. Bon govern i millor atenció ciutadana

Comunicació, transparència 
i participació. 
El Govern de la ciutadania
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Tarragona enamoraProjecte de rehabilitació del Mercat Central

n Desenvoluparem el POUM revisat.

n Adequarem la ciutat a les noves 
necessitats de l’economia de la 
informació en els barris i polígons 
d’activitat econòmica i als nous usos de 
l’espai públic. 

n Reforçarem l’estructura municipal amb la 
creació de la Gerència d’Urbanisme.

n Vetllarem pel desenvolupament del 
projecte FERRMED així com pel Corredor 
Ferroviari del Mediterrani.

n Treballarem per tal que les 
administracions públiques tirin endavant 
els projectes als quals s’han compromès 
amb la ciutat.

n Potenciarem les polítiques d’habitatge

n Fomentarem la mediació de lloguer entre 
parts a preus equitatius per posar a 
disposició de la ciutadania habitatge a un 
preu assequible.

n Aprovarem el Pla de Mobilitat Urbana de 
Tarragona.

•	 Potenciarem la mobilitat a peu, en 
bicicleta i en transport públic.

n Seguirem amb el programa d’eliminació 
de les barreres arquitectòniques, 
adoptant les mesures d’accessibilitat 
adients per garantir l’accés universal a tot 
l’espai públic destinat al vianant.

n Seguirem treballarem per garantir la 
seguretat viària.

n Continuarem amb la implantació 
del Pla d’Energia sostenible fins al 
2020.

n Continuarem amb les campanyes 
d’estalvi d’aigua.

n Durem a terme un projecte de 
control en continu de les males 
olors.

n Des de l’àrea de salut, 
continuarem portant a terme el 
programa Nits Q amb l’objectiu, 
entre d’altres, de disminuir el 
soroll generat per l’oci nocturn.

n A partir del Pla d’espais verds, augmentarem el 
nombre d’espais verds.

n Continuarem amb el projecte de recuperació de tot el 
del Francolí.

n Desenvoluparem una gran zona verda a l’Horta Gran.

n Executarem el projecte que ja hem redactat 
de restauració de la Quinta de Sant Rafael i la 
remodelació integral del Parc de la Ciutat.

n Finalitzarem el projecte de recuperació del jardí 
històric del Pont del Diable ja iniciat.

n Continuarem amb l’enjardinament de les rotondes de 
la ciutat.

n Construcció d’Horts socials al costat de la riera de 
Riu Clar.

n Acabarem la substitució 
dels contenidors dels carrers 
de tota la ciutat per un 
model més net.

n Acabarem la segona fase 
d’implantació d’illes de 
contenidors soterrats.

n Augmentarem les àrees de 
recollida selectiva a tota la 
ciutat.

n Continuarem amb la 
millora de la neteja 
púbilca i campanyes de 
sensibilització.

Per un 
desenvolupament 
sostenible 

Un entorn natural i urbà 
equilibrat i integrat

Residus i neteja 
pública

Cap a un desenvolupament 
territorial sostenible i cohesionat



 

 1. Superar la crisi ha de ser prioritari. L’ac-
ció de l’Ajuntament anirà encaminada a 
generar ocupació, a mantenir els serveis 
socials, a donar suport a l’emprenedor i a 
generar activitat. L’ocupació és la primera 
prioritat. Crearem més llocs de treball.

 2. Durant l’actual mandat hem acabat amb 
la crispació, hem posat en marxa i resolt 
problemes que la ciutat arrossegava des 
de feia massa anys, hem fet una ciutat 
per a les persones, l’Ajuntament ha estat 
de tots, els serveis han millorat, etc. Ara 
donarem un salt endavant i consolidarem 
tot el que hem iniciat. Farem de la crisi 
una oportunitat per avançar i millorar Tar-
ragona.

 3. El Govern de l’Estat i el de la Generali-
tat tenen compromisos i obligacions que 
complir amb Tarragona. Governi qui gover-
ni, exigirem el seu compliment.

 4. Potenciarem els polígons industrials, mi-
llorant els seus serveis i comunicacions. 
Cal fer un “Pla de Polígons” igual que el 
“Pla de Barris”.

 5. Tarragona veurà acabades obres i projec-
tes eterns: el nou mercat, la Tabacalera, 
el Teatre Tarragona, l’Escola Oficial d’Idio-
mes, el Banc d’Espanya...

 6. Treballem per a les persones. Per això, 
l’educació és prioritària. Seguirem mante-
nint llars d’infants subvencionades per a 
tothom i exigirem la construcció dels nous 
centres: Olga Xirinacs, Arrabassada, Po-
nent i l’Institut Tarragona.

 7. Potenciarem la indústria cultural. Tarrago-
na, Capital de la Cultura Catalana 2012.

 8. Aconseguirem	els	Jocs	Mediterranis	2017. 
Crearem les infraestructures necessàries i 
seguirem donant suport a l’esport.

 9. Immigració: Tarragona serà una ciutat 
d’acolliment i integradora. Tothom tindrà 
els mateixos drets, però també els matei-
xos deures. L’Ajuntament ha de ser escol-
tat en els processos d’arrelament i reagru-
pament.

10. Tarragona és la capital política, econòmi-
ca i comercial de la nostra àrea metropoli-
tana. Continuarem incrementant la nostra 
notorietat, importància i vinculació amb la 
resta del territori, exercint de capital.

Decàleg:


