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ANNEX I: RESUM DEL PROCÉS PARTICIPATIU I ASSISTENTS
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Esquema del procés

FASE
PRÈVIA

Anàlisi
documentació
existent

Tallers visió

FASE DE DIAGNOSI

Debats sectorials
tècnics

Debats sectorials
ciutadans

Grup Tècnic
de discussió

Document 1:
VISIÓ DE CIUTAT

Document 2:
DIAGNOSI

FASE DE PROPOSTES

Debats sectorials
tècnics

Debats sectorials
ciutadans

Debats
territorials

Altres
aportacions

Grup Tècnic de discussió

Document 3:
PLA D’ACCIÓ

a) Fase Prèvia

Taller "World
cafè" amb
polítics
Taller
"diàlegs apreciatius"
amb polítics i tècnics

Document 1:
VISIÓ DE
CIUTAT

Taller "World
Cafè" amb
tècnics
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b) Fase de Diagnosi

Tècnics
(4 grups de debat)

Debats Sectorials

Grup
Tècnic de
discussió

Grups:
a) Societat

Document 2:

DIAGNOSI

b)Economia
Ciutadans

c) Territori
d)Educació R+I+D

(4 grups de debat)

c) Fase de Propostes
i)

Debats

Tècnics
Debats
Sectorials

Debats
Territorials

(3 grups de
debat)
Ciutadans
(4 grups de
debat)
Ciutadans /
entitats veïnals

Grup
Tècnic de
discussió

Document 3:

PLA
D'ACCIÓ

(5 grups de
debat)
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ii)

Jornades

Infraestructures
ferroviàries
Energia
Document 3:

Inclusió social
Salut

PLA
D'ACCIÓ

Associacionisme
Cultura
Economia

iii)

Altres aportacions

Aportacions Web
Enquesta telemàtica Senat
Document 3:

Arbre dels desitjos
Club Tarraconins Targetes

PLA
D'ACCIÓ

Club Tarragonins web
Aportacions Urnes
Enquestes Instituts
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2

Resum de dades

FASE

ACCIÓ
World cafè

Prèvia (Visió
ciutat)

Diagnosi

Proposta

PARTICIPANTS

ALTRES
APORTACIONS

23

Diàlegs apreciatius

1

25

Debat sectorial tècnic
Debat sectorial Ciutadà
Grup discussió tècnic
Debat sectorial tècnic
Debat sectorial Ciutadà
Debat Territorial
Grup tècnic de discussió
Aportacions Web
Enquesta telemàtica Senat
Arbre dels desitjos
Club dels Tarraconins (Targeters)
Club dels Tarraconins (web)
Aportacions Urnes
Enquesta telemàtica Instituts
Jornades (desenvolupades punt 3)

4
4
1
3
4
5
1

30
66
15
27
26
53
16

TOTALS

1

NOMBRE
TALLERS
2

25
10
56
30
12
5
51
7

511

32

792

ENTITATS
REPRESENTADES
Intern municipal
(tècnics i polítics)
Intern municipal
(tècnics i polítics)
Intern municipal
34
Intern municipal
Intern municipal
44
32
Intern Municipal

Document
“Visió de Ciutat”
Document
Diagnosi

28

85

189

RESULTATS
OBTINGUTS

Document
Pla D’Acció

101 1

S’han eliminat les repeticions i no es contemplen els Centres Educatius participants en l’activitat “L’Arbre dels desitjos” (28 Centres)

4

3

Jornades

ASSISTENTS
Infraestructures ferroviàries
Energia
Inclusió Social
Salut
Associacionisme
Cultura
Economia
TOTALS
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150
22
100
28
57
127
27

ENTITATS
PONENTS
5
4
7
3
2
3
2

PERSONES FILA
ZERO
15
18
11
12
14
10
12

ENTITATS FILA
ZERO
15
17
10
11
12
10
10

511

26

92

85

Entitats i persones participants
a) Persones participants als debats ciutadans
Núm.

NOM I COGNOMS

1

Núria Francino

2

Abnerrahmane Achour

3

Adolf Quetcuti

4

Agustí Pujol

5

Alba Zamora González

6

Albert Pallarés

7

Alex Villanueva

8

Alfonsos López

9

Alicia de Blas

10

Anabel González

11

Andrés Mora

12

Àngel L. Miguel Rodríguez

13

Angel Pérez

14

Ángeles Santos

15

Anna Bozalongo

16

Anna Mula Vicient

17

Anna Soler Pallàs
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18

Antonia Espinosa

19

Antonio Peco

20

Arga Sentís

21

Begoña Periáñez

22

Carmen Cinta Torres Moreno

23

Carmen Fernández García

24

Cipiriana Linares

25

Consolación Panicot Freixas

26

David Pino Mier

27

David Rivas

28

Dídac Martí

29

Dolores Reyes

30

Dolores Vizosoi Dovale

31

Eduard Vicente

32

El Houssin Ajjaji

33

Encarnación Gómez

34

Enric Rovira

35

Epifanio Blanco

36

Eric Bennmann

37

Ester vilar

38

Francisco Andrés Pérez González

39

Francisco Morcillo

40

Francisco Oliva Martínez

41

Froilán Olesti

42

Ignaci Pallarés

43

Iolanda Gasol

44

Ivan Utgé

45

Jacob Dalmau

46

Jaume Pros

47

Jesus Jurado

48

Joan Calvet

49

Joan Ramon Martorell Coma

50

Joaquim Escatllar

51

Jordi Aymamí Bofarull
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52

Jordi Cáceres

53

Jordi Collado

54

Jordi Gavaldà i Casado

55

Jordi Planas Manzano

56

José Antonio Martínez

57

José Carmona

58

Josefa Cano

59

Josefina Garriga

60

Josep Albert

61

Josep Antoni Porqueras

62

Josep Maria Barberà

63

Josep Maria Ferran

64

Josep Maria Martí Triguero

65

Josep Maria Piñol

66

Josep Oliveres

67

Juan Carlos Ronda

68

Judit Pizarro

69

Laureà

70

Lídia Díaz

71

M. Àngels Quadrat

72

M. Dolors Miras

73

M. Teresa Garcia

74

Marc Badia

75

Manel Molina

76

Manolo Borrero

77

Manuel Cremades

78

Manuel Sosa Marquez

79
80

Marco Flores
Mari Carmen Espinosa

81

Maria Antònia López Llauradó

82
83

Maria Isabel Gonzàlez Leon
Maria Pallares

84

Maria Torregrossa

85

Martirio Camacho

86

Montse Benaiges

87

Myriam Muñoz

88

Narcis Castanedo

89

Núria Rianbau

90

Pablo Fernández de Caleya
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91

Pedro Rotger

92

Pedro Sánchez

93

Pepe Ruiz

94

Rafael Aguar

95

Rafael Escolà

96

Rafael Lozano

97

Rafael Pérez García

98

Ricard Checa

99

Salvador Codina

100

Salvador Serrano

101

Saul Garreta

102

Sergi Arts

103

Sergi de Lamo

104

Sergi Garreta

105

Sergio Nasarre

106

Tania López

107

Tomàs Sentís

108

Toni Valcárcel

109

Ventura Manilla Sirera

110

Xavier Borrell

111

Yolanda Lombarte Mancilla

b) Entitats participants als debats i a les jornades

NÚM.

ENTITATS PARTICIPANTS
AEQT (Associació d'Empreses Químiques de Tarragona)

1
AMPA el Ninot
2
AMPA IES Camp Clar
3
Arquebisbat de Tarragona
4
Associació Casa Argentina
5
Associació Cultural Anima't
6
Associació Cultural Joc Clar
7
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Associació Cultural Shorouk
8
Associació Cultural Tàrraco Art
9
Associació d’Hotelers de Tarragona
10
Associació de Càmpings de Tarragona
11
Associació de Dones de Torreforta
12
Associació de Dones del Casc Antic
13
Associació de Joves Empresaris de Tarragona
14
Associació de Músics de Tarragona
15
Associació Tarraco Consum
16
ATM Mediterranea
17
AVV Buenos Aires
18
AVV Camp Clar
19
AVV Carrer Goya
20
AVV Cases Barates
21
AVV de Sant Salvador i Sant Ramon
22
AVV del Carme
23
AVV del Pilar
24
AVV el Port
25
AVV La ciutat de Tarragona des de Sant Ramon i Sant Salvador
26
AVV La Floresta
27
AVV La Mora Tamarit
28
AVV La Unió
29
AVV La Vall l'Arrabassada
30
AVV Part Alta
31
AVV Progressista de Torreforta
32
AVV Sant Pere i Sant Pau
33
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Biblioteca – Hemeroteca Municipal
34
Cambra de Comerç
35
Cambra de la Propietat Urbana
36
Càtedra DOW-URV
37
CCOO
38
CEIP Bonavista
39
CEIP Sant Pere i Sant Pau
40
Centre Cívic Ponent
41
CEPTA
42
Club dels Tarraconins
43
Club Maginet
44
Col·lectiu Tarragona Sense Barreres
45
Col·legi Oficial d’Adminsitradors de Finques
46
Col·legi Oficial d’Aparelladors
47
Col·legi Oficial d’APIS
48
Col·legi Oficial d’Economistes de Catalunya
49
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
50
Col·legi de Periodistes de Catalunya
51
Col·legi Oficial d'Arquitectes
52
Comissió Assessora del Seguici Popular
53
Complex Educatiu de Tarragona
54
Consell Municipal de la Gent Gran
55
Cor Ciutat de Tarragona
56
Creu Roja – Tarragona
57
Delegació Territorial de Govern de la Generalitat
58
Escola Joan XXIII
59
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Federació Catalana de Bàsquet
60
Federació d’Associacions de Veïns segle XXI
61
Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social
62
Federació d’Unions de Botiguers de Tarragona (FUBT)
63
Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona
64
Federació d'Associacions de Veïns Llevant
65
Federació de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya (FAPAC)
66
Foro Ponent
67
Fundació Casal Amic
68
Fundació URV
69
Gata – Ecologistes de Tarragona
70
Gulinves, SL
71
IES Pere Martell
72
IES Pons d'Icart
73
IES Vidal i Barraquer
74
INFESA
75
Jove Cambra Internacional
76
La Via T
77
Llar de Jubilats CampClar
78
Llar de Jubilats La Granja
79
Llar Jubilats Torreforta
80
Mancomunitat Residus (SIRUSA)
81
Mediterrania CIE
82
ONCE (Organització Nacional de Cecs – Tarragona)
83
Onda Cero
84
Orchestra Camerata XXI
85
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Partit polític d’IC- Els Verds
86
Partit Polític de CIU
87
Partit polític de la UPD
88
Partit polític de PP
89
Partit polític del PSC
90
PIMEC
91
Pla d'Acció Cultural
92
Port de Tarragona
93
Sala Trono
94
SEP Comte de Rius
95
Sindicat de Periodistes de Catalunya
96
Subdelegació de Govern
97
Tarragona Handbol Club
98
TrànsitArt
99
UGT
100
UNICEF
101
URV
102
Xarxa Santa Tecla
103
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c) Centres educatius participants a l’arbre dels desitjos

NÚM.
1

CENTRES
CEIP Pràctiques

2

CEIP La Floresta

3
4
5

CEIP Marcel·lí Domingo
CEIP Pau Delclòs
CEIP del Miracle

6

CEIP RiuClar

7

CEIP Sant Pere i Sant Pau

8

CEIP del Serrallo

9
10

Col·legi Joan Roig
Col·legi La Salle

11

Col·legi L’Estonac

12

Col·legi Sant Domènech

13

CEIP Cèsar August

14

CEIP Gual Villalbí

15
16

EE Sant Rafael
CEIP Mediterrani

17

CEIP Los Àngeles

18
19

CEIP Pax
CEIP Saavedra

20

CEIP Sant Salvador

21

Col·legi El Carme

22

Col·legi Joan XXIII

23

Col·legi La Salle de Torreforta

24

Col·legi del Carme

25

Col·legi Sagrat Cor

26
27

EE Estela
EE Solc
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d) Treballadors/es municipals participants als debats tècnics

NÚM.

TÈCNICS

1

Albert Melendo Pedro

2

Alicia Alonso Carrera

3

Ana Vendrell

4

Àngels Torras

5

Anna Vendrell

6

Antoni Rull

7

Bartomeu Navarro Cid

8

Carles Cepero

9

Carme Gras Martí

10

Celia López

11

Cinta Daufí Subirats

12

Cristina Panisello

13

Enriqueta Aznar

14

Eva Grañena Martín

15

Fèlix Soto

16

Isabel Vidal Gibert

17

Joan Martínez

18

Joan Martínez Manent

19

Joan Menchón Bes

20

Jordi Abelló Vilella

21

Jordi Dies

22

José Antonio López Solé

23

Juan Manuel Patón Casas

24

Juan Sorroche

25

Juncal Garcia

26

Lluis Balart

27

M. Dolors Musté

28

Magi Seritjol

29

Maite Martorell

30

Maria Dolors Musté

31

Maria Soledad Rubio

32

Marina Massaguer Comes

33

Montse Garcia

34

Montserrat Martorell Salort
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35

Montserrat Vargas

36

Natàlia Calle Allué

37

Rafel Comes

38

Rosa Nevado

39

Soledad Rubio Quiros

40

Sonsoles Martín Álvarez

41

Mar Lechuga

42

Ramon Cuadrat

e) Entitats que formen part del Grup Impulsor
ENTITAT
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
CAMBRA DE COMERÇ DE TARRAGONA
CEPTA
AEQT
PIMEC
ASSOCIACIÓ HOTELERA DE TARRAGONA
CCOO
UGT
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN
DELEGACIÓ DEL GOVERN
AUTORITAT PORTUÀRIA TARRAGONA
GRUP MUNICIPAL CiU
GRUP MUNICIPAL PSC
GRUP MUNICIPAL PP
GRUP MUNICIPAL ERC
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS FEDERADES
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SEGLE XXI
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE TARRAGONA
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE LLEVANT
CONSELL COMARCAL DE TARRAGONA

President: Josep Fèlix Ballesteros
Secretari: Josep-Maria Badia

F) Equip de coordinació del Pla

Director: Gustavo Cuadrado
Coordinadora: Valle Mellado
Coordinador de participació: Tomàs Sentís
Organització de jornades: Marga Bonamusa
Comunicació: Bartomeu Navarro
Premsa: Núria Bea
Assessorament tècnic: Carme Fernández, Lourdes Llorach, Rogelio Jiménez
Equip administratiu: Mar Riguero, Àngels Toscano, Cori Cugat, Toni Roldán, Toni
Castilla, Sebastià Martori
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INTRODUCCIÓ

El present informe correspon als resultats obtinguts durant les sessions de participació realitzades amb
tècnics municipals de l’Ajuntament de Tarragona durant la fase de pla d’acció del procés d’elaboració del
Pla Estratègic “Tarragona 2022”.
Les sessions s’han organitzat en base a una agrupació prèvia dels eixos incorporats en la proposta de pla
d’acció:

GRUP

EIX

QUANTITAT
OBJECTIUS

QUANTITAT
ACCIONS

1

4

19

4

12

44

2

12

47

3

7

19

5

6

10

6

5

14

7

8

32

8

2

16

1

2

3

4

TOTAL
OBJECTIUS

TOTAL
ACCIONS

16

63

19

66

11

24

10

48

Totes les sessions de pla d’acció amb tècnics municipals s’han realitzat a les dependències de l’IMET en
sales diferenciades per a cada grup de treball.
Les dades d’aquestes sessions es mostren a la taula següent.
Grup

Grups
Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Eixos 1 i 4

Eixos 2 i 3

Eixos 5 i 6

Eixos 7 i 8

Dia

2/12/2010

2/12/2010

12/01/2011

No realitzat

Horari

8:30 – 13:00

8:30 – 13:00

8:30 – 12:30

Nombre participants

9

9

9
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El grup 4 no es va poder realitzar per manca de quòrum. Com alternativa es va demanar als tècnics
implicats en aquest àmbit que enviessin els seus comentaris i observacions via correu electrònic.
L’estructura de les sessions realitzades ha estat la següent:
1.

Benvinguda

2.

Presentació dinàmica de treball

3.

Formació de grups

4.

Reflexió individual entorn el pla d’acció presentat

5.

Debat grupal en base a les reflexions individuals

6.

Avaluació de la sessió

7.

Cloenda

Cal esmentar que en cap de les sessions es va realitzar finalment el plenari, doncs es va considerar
necessari ampliar el temps destinat al treball en grups.
Els resultats obtinguts es mostren en base a la següent estructura:
1.

Proposta de pla d’acció tal i com quedaria després d’introduir les modificacions sorgides de les
valoracions realitzades a nivell grupal.

2.

Classificació grupal de les accions: on es mostra la valoració grupal de les diferents accions, així
com les modificacions realitzades i les argumentacions manifestades per aquelles accions que
s’han considerat inadequades.
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2

PROPOSTA DE PLA D’ACCIÓ MODIFICAT

A continuació, es mostraran les accions per cada eix i objectiu estratègic, tal i com quedarien en funció de
la valoració realitzada pels grups de treball.
Per tal d’expressar els resultats d’aquesta valoració, s’han utilitzat els següents indicatius:
-

Accions valorades d’adequades i que, per tant, es mantenen: apareixen en negre.

-

Accions valorades de parcialment adequades i que s’han reformulat: apareix la reformulació en
blau.

-

Accions valorades d’inadequades i que, per tant, s’eliminarien: apareixen entre parèntesi i en
vermell.

-

Ombrejades en gris aquells objectius i/o accions que no han estat valorades pels grups.

-

I finalment, s’indica quines són les noves accions aportades.

EIX 1: TARRAGONA CIUTAT CAPITAL
1.1.

Connectar Tarragona amb el Camp, el país i el món
1.1.1.

Estudiar la complementació i sinèrgia entre una àmplia varietat de sistemes de transport
públic: Aeroport, Tren, Tren d’Alta Velocitat, autobusos urbans i autobusos interurbans
(POUM).

1.1.2.

Crear centres d’intercanvi modal per al transport de persones

1.1.3.

(Implantar una estació d’alta velocitat en el casc urbà de Tarragona)

1.1.4.

Implantar el TramCamp com a element estratègic de connexió entre diferents municipis i
com a eix de revitalització urbana.

1.1.5.

Impulsar l’eix ferroviari del mediterrani

1.1.6.

Implantar l’eix Montblanc-Lleida-Tarragona.

1.1.7.

Millorar els equipaments relacionats amb el transport públic (estacions, parades, etc.) tenint
en compte les necessitats de la població, tant pel que fa a la seva ubicació com a les seves
característiques.

1.2.2.

Constituir un nucli de rodalies al voltant de la ciutat de Tarragona.

NOVA: Crear centres de transport de mercaderies que potenciïn la capacitat logística de la ciutat.
NOVA:

Adaptar els serveis de transport públic en general a les necessitats dels seus usuaris,
adaptant els horaris, oferint una millor i més àmplia informació (en general, però també
sobre la intermodalitat).

NOVA: Millorar la connexió ferroviària amb Barcelona
NOVA: Impulsar noves línies de treball per ampliar l’oferta de vols a l’aeroport.
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NOVA: Millorar la xarxa viària de comunicació (carreteres, carrils bus...).

1.2.

Ampliar l’àmbit d’influència de Tarragona
1.2.1.

Generar instruments de coordinació amb els municipis veïns per aconseguir eficiència en
l’ús de recursos, generació de beneficis i creació de noves iniciatives (residus, turisme,
indústria, creació d’ocupació, etc).

1.2.2.
NOVA:

(TRASPASSADA A L’OBJECTIU 1.1.)
Potenciar mitjans de comunicació d’àmbit supralocal que permetin donar a conèixer
Tarragona cap a l’exterior.

1.3.

Fer que Tarragona esdevingui referent en:
1.3.1.

Fer que Tarragona esdevingui referent en la indústria i la recerca en química bàsica i
aplicada (a nivell estatal).

1.3.2.

Fer que Tarragona esdevingui referent en l’arqueologia, convertint-se en la capital estatal de
l’imperi romà del segle XXI.

1.3.3.

Fer que Tarragona esdevingui referent en comerç, esdevenint un pol d’atracció comercial a
nivell de les comarques tarragonines.

1.3.4.

Fer que Tarragona esdevingui referent en logística, amb un centre logístic portuari a nivell
internacional, aconseguint intermodalitat.

1.3.5.

Fer que Tarragona esdevingui referent en turisme cultural i de negocis a nivell internacional
aconseguint sinèrgies amb els municipis que l’envolten.

1.3.6.

Fer que Tarragona esdevingui referent en energies renovables a partir de la recerca i la
sinèrgia amb la indústria actual.

1.3.7.

(Fer que Tarragona esdevingui referent en salut a través de la recerca i d’equipaments de
primer nivell)

1.4.

Millora la marca Tarragona (donar a conèixer totes les potencialitats de la ciutat tant a nivell estatal
com internacional)
1.4.1.

Aprofitar les grans potencialitats de Tarragona per organitzar esdeveniments periòdics que
s’assentin i siguin continus.

1.4.2.

Encoratjar els tarragonins amb projecció pública a posar en valor els principals trets positius
de la ciutat.

1.4.3.

Generar campanyes de promoció de la ciutat difonent els seus principals valors i recursos,
tant a nivell extern com intern.
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NOVA:

Definir el posicionament de marca de la ciutat: els valors de la marca, mitjançant estudis de
mercat, implicant també a la ciutadania en aquesta definició, sense recolzar-la en el fet
administratiu de la capitalitat.

NOVA:

Potenciar Tarragona com a població compromesa amb la societat del coneixement,
aprofitant els mitjans digitals.

EIX 2: TARRAGONA CIUTAT COHESIONADA
2.1.

Enfortir el reequilibri i la cohesió entre els barris i parts constitutives de la ciutat
2.1.1.

Crear nous “Pols” d’activitat capaços d’atreure funcions de centralitat en tota la ciutat tot
funcionant com elements articuladors entre el centre urbà i tots els barris

2.1.2.

Definir per a les àrees urbanes amb previsió de creixement un dimensionament dels
equipaments necessaris més enllà de la delimitació geogràfica dels barris, incorporant, a
més, el capital privat

2.1.3.

Preveure nous creixements que siguin capaços de recuperar i completar amb equipaments,
espais lliures urbanitzats i residència els teixits urbans desarticulats i inconnexos

2.1.4.

Crear espais públics de qualitat en els barris entenent la ciutat com un conjunt global,no
creant mini ciutats

2.1.5.

(Introduir un nou eix vertebrador de ciutat que connecti Sant Pere i Sant Pau amb el balcó del
mediterrani (PAM2008))

2.1.6.

(Impulsar actuacions de transformació d’àrees industrials en zones urbanes per tal de
destinar-les preferentment a ús residencial, amb tipologies flexibles que permetin la
compatibilitat d’activitats)

2.2.

Fer que qualsevol ciutadà de Tarragona pugui arribar allà in sigui sense cotxe
2.2.1.

Millorar l’oferta de transport públic urbà per tal de reduir l’ús del vehicle privat (PLSV2007),
especialment en la connexió entre els barris

2.2.2.

Estudiar la implantació del transport públic a demanda a les zones on l’establiment de línies
de transport regular és ineficient

2.3.

Vertebrar territorialment la ciutat
2.3.1.

Atenuar l’efecte barrera del viari supralocal sobre les diverses parts de la ciutat

2.3.2.

Millorar la connectivitat dels teixits urbans

2.3.3.

Superar la barrera del ferrocarril entre la ciutat i el mar mitjançant el seu trasllat i/o
soterrament en l’àmbit de la façana marítima

2.3.4.

Transformar el riu Francolí de barrera en parc lineal que aglutini tota la ciutat

2.3.5.

Millorar la senyalització tant dels carrers com dels equipaments, edificis públics, etc.
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2.3.6.

(Desenvolupar les accions del Pla director d’espais verds de Tarragona per tal de revitalitzar
les zones verdes existents i desenvolupar els futurs espais lliures urbans)

2.4.

Recuperar sòls abandonats o ocupats per activitats perilloses o obsoletes
2.4.1.

Recuperar la façana marítima i fluvial de la ciutat

2.4.2.

Potenciar i ampliar el mur verd, entre la zona de gran indústria i els barris residencials de
ponent

2.4.3.

Transformar les antigues carreteres nacionals en eixos urbans pel que fa a l’entrada de la
ciutat modificant la seva secció viària i caràcter cívic: Carreteres de Valls, Reus, València i
Via Augusta (POUM)

2.4.4.

(Recuperar i dissenyar els límits urbans dels barris de Bonavista, Torreforta, Sant Pere i Sant
Pau, Sant Salvador, etc. (POUM))

2.5.

Desenvolupar urbanisme sostenible
2.5.1.

Desenvolupar el planejament amb criteris de sostenibilitat ambiental

2.5.2.

Integrar el Pla director de l’anella verda de Tarragona en el planejament urbanístic
municipal.

NOVA: Fer un estudi per saber com caldria desenvolupar les accions des del punt de vista de la
sostenibilitat i definir el concepte sostenible
NOVA: Pensar en la deconstrucció de la ciutat d’aquells elements inadequats i que no s’ajustin a un
model sostenible

2.6.

Potenciar el sentiment de pertinença a la ciutat fent-ho compatible amb els barris
2.6.1.

Facilitar als nouvinguts en el moment de l’empadronament informació sobre la ciutat
(equipaments, activitats, festes, etc.)

2.6.2.

Elaborar un Pla Municipal d’Acollida tal i com preveu la llei d’acollida que va entrar en vigor
el mes de maig de 2010 (JA ES FA)

2.6.3.

Treballar en un pla de sensibilització local contra el racisme i la xenofòbia (JA ES FA)

2.6.4.

Crear una visió conjunta del futur de la ciutat i els seus ciutadans, fent que Tarragona 2022
encari i defineixi el futur de tots els ciutadans i ciutadanes de Tarragona

2.6.5.

Potenciar el compromís cívic i solidari de la ciutadania per col·laborar en projectes i
activitats socials per afavorir el bé comú tant de la ciutat com d’altres indrets necessitats

NOVA: Informar dels deures i no només dels drets a les persones nouvingudes. Alguns dels
participants van afegir que la informació s’ha de donar també a la gent de la ciutat i no només
als nouvinguts
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2.7.

Impulsar les associacions existents i reduir la fragmentació afavorint les sinèrgies entre elles
2.7.1.

(Establir criteris claus i rigorosos per aconseguir subvencions per part de l’administració
local)

2.7.2.

(Potenciar el Club dels Tarragonins com a mesura de foment del sentiment de pertinença a la
ciutat tant dels infants i joves com de les seves famílies)

NOVA: Millorar els canals de comunicació i participació dins del projecte de ciutat per a que les
associacions tinguin un paper important
NOVA: Tenir en compte totes les tipologies d’associacions i no només les veïnals
2.8.

Implantar mesures que afavoreixin la igualtat d’oportunitats per raó de gènere, de col·lectius amb
risc d’exclusió social, persones amb discapacitats, persones grans, etc
2.8.1.

Eliminar barreres arquitectòniques a la via pública i equipaments públics

2.8.2.

Promoure l’eliminació de barreres arquitectòniques a nivell privat

2.8.3.

Impulsar mesures per la prevenció i atenció de les violències de gènere (PPD2009)

2.8.4.

Promoure la coeducació (perspectiva de gènere) en l’àmbit familiar i escolar (PPD2009)

2.8.5.

Fomentar que l’elecció d’estudis no es vegi condicionada pels estereotips sexistes
(PPD2009)

2.8.6.

Promoure la conciliació de responsabilitats personals, familiars i professionals (PPD2009)

2.8.7.

Posar en marxa programes d’inserció laboral per a persones amb risc d’exclusió social

2.8.8.

Posar en marxa programes específics d’activitats per a la gent gran

2.8.9.

Tenir en compte el col·lectiu de la gent gran en la programació de festes i esdeveniment5s a
la ciutat

2.8.10. Educar en valors per evitar l’exclusió social per raó d’edat, cultura, raça, fomentant un clima
de convivència (PECamp2008)
NOVA: Fomentar l’eliminació de la fractura digital (xarxa de telecentres)
NOVA: Cal tenir en compte altres col·lectius i no només la gent jove
NOVA: Potenciar l’èxit escolar
NOVA: Promoure les relacions intergeneracionals
NOVA: Afavorir l’accés a totes les famílies als serveis per a infants que necessitin
NOVA: Promoure l’educació al llarg de la vida
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2.9.

Fomentar la participació dels joves en la vida activa de la ciutat (a nivell cultural, associatiu, polític,
etc.)
2.9.1.

Promoure l’accessibilitat dels joves a la vida activa de la ciutat

2.9.2.

Facilitar la transició escola-treball amb orientació laboral i professional, fomentant la cultura
emprenedora, reorientant a nous oficis, etc.(PLJ2008) (JA ES FA)

2.10. Facilitar l’accés a un habitatge digne als ciutadans de Tarragona
2.10.1. Promoure que tots els habitants de Tarragona tinguin un habitatge digne com un element
bàsic per la seva qualitat de vida.
2.10.2. Impulsar una política de lloguer a través d’ajuts directes per posar habitatges a lloguer, etc.
(s’elimina jove, ha de ser per a tots els col·lectius)
2.10.3. Impulsar actuacions d’urbanització preferent que, a través dels mecanismes urbanístics,
possibilitin l’obtenció de sòl apte per a la construcció d’habitatges de protecció oficial
(PECamp2008)
2.10.4. (Donar suport als propietaris per habilitar els habitatges tancats per tal de que surtin al
mercat immobiliari)
NOVA: Legislar la penalització fiscal d’edificis buits

2.11. Crear equipaments de l’àmbit social i millorar els existents
2.11.1. Incrementar la xarxa de centres cívics (NO TENEN SUFICIENT INFORMACIÓ PER DECIDIR)
2.11.2. Crear equipaments multifuncionals amb l’objectiu de generar pols d’atracció i millorar
l’eficiència en l’ús (per exemple un centre cívic en un espai poliesportiu que disposa d’un
espai adequat, etc.)
NOVA: Ampliar la xarxa de telecentres
NOVA: Que la creació d’equipaments respongui a les necessitats reals i objectives

2.12. Incrementar el civisme fent especial incidència en accions de prevenció i educació
2.12.1. (Construir la ciutat de la justícia)
2.12.2. (Traslladar la presó)

EIX 3: TARRAGONA CIUTAT SALUDABLE
3.1.

Fomentar modes de transport més positius tant per a la salut de les persones com del medi ambient
com són anar a peu i en bicicleta en detriment del trànsit rodat
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3.1.1.

Peatonalitzar els principals centres neuràlgics de Tarragona

3.1.2.

Reduir el nombre de vies amb voreres de menys d’un metre (PLSV2007)

3.1.3.

Habilitar aparcaments dissuasoris a les entrades de la ciutat ben connectats amb transport
públic a diferents punts neuràlgics de la ciutat

3.1.4.

Ampliar la xarxa de carrils bici (PLSV2007)

3.1.5.

Potenciar les connexions mitjançant xarxes de carrils bici, senders, i camins peatonals entre
els barris de la ciutat i ciutats properes, tant amb objectiu de lleure com de mobilitat
obligada

3.2.

Fomentar la pràctica esportiva entre la població de Tarragona com a hàbit saludable
3.2.1.

Destinar recursos a l’esport de base com a hàbit saludable buscant una col·laboració entre
l’àmbit públic i privat

3.3.

3.2.2.

Obrir els recintes esportius escolars en hores no lectives

3.2.3.

Promoure ajudes econòmiques per facilitar l’accés a les instal·lacions esportives

3.2.4.

(Impulsar l’organització de tornejos esportius intramunicipals)

Fomentar les pautes d’alimentació saludable entre la població
3.3.1.

Organitzar tallers adreçats a la població infantil

3.3.2.

Incorporar la dieta mediterrània com a base en els menjadors escolars

NOVA: Reglamentar la quantitat de Fast Food que hi pot haver a la ciutat i al voltant dels centres
educatius
NOVA: Formar les famílies i no només els infants en bons hàbits d’alimentació
NOVA: Facilitar informació sobre què és la dieta mediterrània
NOVA: Treballar amb l’hostaleria (programa ADO)
NOVA: Fomentar EL comerç Km. 0

3.4.

Reduir els factors de risc per a la salut de la població (tabaquisme, accidents laborals, accidents de
trànsit, etc.)
3.4.1.

Millorar el disseny i l’ordenació del trànsit en les interseccions més conflictives i en l’entorn
escolar per tal de reduir el nombre d’accidents en aquests indrets (PLSV2007)

3.4.2.

Reforçar les mesures per a una major disciplina viària mitjançant l’establiment d’un pla
continu de controls d’alcoholèmia, velocitat, i l’ús del casc i sistemes de retenció (PLSV2007)
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3.4.3.

Mantenir o augmentar el nivell d’activitats d’educació viària i difusió en temes relacionats
amb la seguretat viària (PLSV2007)

3.4.4.

Posar en marxa campanyes de prevenció del tabaquisme (PAM2008)

NOVA: Promoure un oci saludable amb el tema d’oci i alcohol

3.5.

Fomentar l’autonomia personal amb atenció social i domiciliària
3.5.1.

Promoure la creació de cooperatives per a la cura de la gent amb dependència

3.5.2.

(Assessorar al col·lectiu afectat en les ajudes referents a la llei de dependència)

NOVA: Fomentar xanxes comunitàries de suport
NOVA: Donar suport als grups d’ajuda mútua

3.6.

Millorar l’atenció sanitària
3.6.1.

(Desenvolupar els CAPs previstos pel Servei Català de la Salut i que encara no disposen de
cessió de terrenys per part de l’ajuntament)

NOVA: Desenvolupar els equipaments sanitaris previstos en el pacte de ciutat

3.7.

Promoure la matriu d’espais lliures de la ciutat com a element que millora la qualitat de vida de la
població, tant pel que fa a la millora ambiental de l’entorn, com al fet que facilita la pràctica
esportiva
3.7.1.

Incorporar elements de mobiliari saludable (per fer activitat física, etc.) als espais lliures

NOVA: Garantir un medi ambient saludable vetllant per la qualitat de l’aire

EIX 4: TARRAGONA COM A MOTOR ECONÒMIC
4.1.

Fomentar i facilitar l’emprenedoria i la creació de noves empreses
4.1.1.

Crear i activar el viver d’empreses i altres espais industrials futurs, d’acord amb les
necessitats socio-econòmiques reals de la ciutat

4.1.2.

(Potenciar l’emprenedoria a través de programes educatius)

4.1.3.

(Fomentar l’esperit empresarial en els centres de recerca, centres universitaris, parcs
científics i tecnològics i vivers d’empreses (PECamp2008))

NOVA:

Elaborar un pla estratègic d’emprenedoria i empreses específic per a Tarragona, que faciliti i
fomenti l’emprenedoria
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4.2.

Millorar el capital humà i la seva aplicació en el teixit productiu (formació empresarial, tècnica i
professional) que potenciï l’ocupació i la competència professional dels empresaris, dels directius i
dels treballadors.
4.2.1.

(Millorar la relació administració-universitat-empresa a l’hora de generar instruments
formatius (en la formació reglada i no reglada) que encaixin amb la demanda actual del
mercat de treball)

NOVA:

Detectar les necessitats formatives de la ciutat en el curt, mig i llarg termini, tenint en
compte els motors econòmics actuals com les apostes de cara al futur.

NOVA:

4.3.

Generar els instruments adequats per donar resposta a les necessitats detectades.

Millorar l’ocupabilitat, especialment d’aquells col·lectius amb més dificultats.
4.3.1.

(Oferir formació de reciclatge en sectors emergents per persones majors de 45 anys)

NOVA: Desenvolupar un pla integral de foment de l’ocupabilitat

4.4.

Transformar la indústria química de Tarragona en una indústria d’alt valor afegit, gestionada amb
criteris de sostenibilitat i transparència.
4.4.1.

Analitzar amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Institut Català d’Investigació Química
(ICIQ) i el Centre d’Innovació Tecnologia Química (CTQ) les línies de futur de la Indústria
Química (PEAEQT2009).

4.4.2.

Utilitzar els fòrums internacionals (EPCA, ECSSP, Xarxa de Regions Químiques Europees) per
a donar a conèixer les possibilitats del “clúster” de Tarragona i les Terres de l’Ebre
(PEAEQT2009).

4.4.3.

Incrementar la col·laboració amb la URV, ICIQ, CTQ en projectes de comú interès i en
particular inversions en I+D+i (PEAEQT2009).

NOVA:

Garantir la transparència de la indústria química en la seva relació amb la ciutadania i la
ciutat

4.5.

(Apropar la indústria química a la ciutadania)
4.5.1.

(Organitzar esdeveniments relacionats amb la indústria química (congressos, etc.))

4.5.2.

(Publicar periòdicament una columna sobre la Indústria Química en mitjans de comunicació
locals (PEAEQT2009))
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4.5.3.

(Programar periòdicament visites de centres d’ensenyament de primària i secundària a
indústries químiques del territori (PEAEQT2009))

4.5.4.

(Mantenir contactes regulars entre la indústria química i les associacions de veïns i altres
entitats de participació cívica (PEAEQT2009))

4.6.

Aconseguir que l’activitat turística de Tarragona en el seu conjunt esdevingui un veritable motor
econòmic de la ciutat.
4.6.1.

Renovar les actuals estructures d’informació turística (senyalització, recorreguts, formació
del personal, etc.) (PAM2008).

4.6.2.

Crear sinèrgies amb ciutats turístiques properes, adaptades al tipus de turisme que es vulgui
atreure.

4.6.3.

(Facilitar la mobilitat dels autobusos de turistes pel centre de la ciutat)

4.6.4.

Potenciar la relació en xarxa amb altres ciutats que tinguin un patrimoni amb
característiques similars.

4.6.5.

Potenciar l’establiment de recintes hotelers i de restauració de qualitat.

4.6.6.

Potenciar l’arribada de creuers a la ciutat aprofitant la terminal existent.

4.6.7.

Desenvolupar altres eixos de treball relacionats amb productes turístics propis, destacats i/o
únics de la ciutat (Tarragona medieval, i modernista, platges naturals, festes –Santa Tecla,
Setmana Santa...-, Tarraco Viva, congressos, educació, indústria, oferta turística urbana festivals, concerts).

4.6.8.

Promocionar l’oferta turística de la ciutat de cara al turisme provincial i turisme de
proximitat.

4.7.

Consolidar Tarragona com la ciutat comercial de referència del sud de Catalunya.
4.7.1.

(Activar una Oficina del Comerç per tal de donar resposta tant a les múltiples necessitats
dels nous emprenedors comercials com dels comerços ja existents)

4.7.2.

Potenciar el comerç de ciutat aprofitant les sinèrgies amb els grans centres comercials.

4.7.3.

Potenciar l’especialització dels establiments comercials existents o de nova creació
afavorint l’efecte crida per a d’altres establiments de total a trama urbana.

4.7.4.

Redefinir la zona comercial del centre (PECom2008).

4.7.5.

(Articular el lligam físic entre el centre i El Corte Inglés mitjançant tramvia o autobús
llançadora (PECom2008))

4.7.6.

Incrementar la competitivitat del “producte” Centre: incorporar nous serveis i aportació de
nous matisos en el mix comercial (noves botigues emmarcades en games més altes,
botigues diferencials, targeta de fidelització, servei de ludoteca, etc.) (PECom2008).
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NOVA: Identificar i desenvolupar les potencialitats comercials dels diferents barris de la ciutat.

4.8.

Revitalitzar els mercats públics a la ciutat convertint-se en pols d’atracció comercial amb
incidència en els establiments propers.
4.8.1.

Fer accions de comunicació al voltant dels beneficis del producte fresc (dieta mediterrània,
poc embalatge, etc.).

4.8.2.

Revisió dels horaris d’obertura del mercat per tal d’arribar a un públic més ampli, tenint en
compte les necessitats i interessos tant dels comerciants com dels consumidors.

4.8.3.

Definir la nova orientació estratègica del nou Mercat Central establint sinèrgies amb la
restauració (PECom2008).

4.9.

Potenciar l’activitat econòmica del Port. (NO VALORADA)
4.9.1.

Desenvolupar el port exterior (PEAPT2008).

4.9.2.

Implantar serveis portuaris les 24 hores (PEAPT2008).

4.9.3.

Crear nous accessos al port (PEAPT2008).

4.9.4.

Optimitzar la xarxa ferroviària interna del Port i estendre-la als nous desenvolupaments.

4.9.5.

Reorientar l’accés ferroviari al Port (PEAPT2008).

4.9.6.

Desenvolupar projectes de promoció internacional del port (PEAPT2008).

4.9.7.

Implantar nous serveis que ofereixin valor afegit al vaixell i a la mercaderia (PEAPT2008).

NOVA: Obrir diàlegs i col·laboracions entre el port i la ciutat per desenvolupar projectes d’ocupació i
de promoció.

4.10. Potenciar la cultura com a motor econòmic.
4.10.1. Incentivar la creació d’empreses de l’àmbit cultural (gestió d’equipaments, creació de
continguts, etc.).
4.10.2. Potenciar una gestió eficient dels actuals equipaments culturals (per exemple entrades
combinades, tiquets col·lectius, etc.).
4.10.3. Crear equipaments culturals de referència d’àmbit nacional i internacional que generin
també impactes econòmics a l’entorn.
4.10.4. (Organitzar grans esdeveniments en l’àmbit cultural)
4.10.5. Aconseguir que el Museu Nacional de Catalunya sobre el món romà sigui a Tarragona.

4.11. Millorar l’oferta d’oci a la ciutat fent-la compatible amb la qualitat de vida dels ciutadans. (NO
VALORADA)
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4.12. (Potenciar l’esport com a motor econòmic.)
4.12.1. (Construcció de grans equipaments esportius multifuncionals.)
4.12.2. (Oferir els equipaments esportius existents per a la realització d’actes esportius, culturals i
d’oci.)
4.12.3. (Crear clubs esportius professionals.)

EIX 5: TARRAGONA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ
5.1.

Enfortir el paper de la Universitat com a pol d’innovació i competitivitat pel teixit econòmic de la
ciutat tot millorant les seves infraestructures i la integració urbana.
5.1.1.

Desenvolupar i donar continuïtat al projecte de Campus d’Excel·lència Internacional
Catalunya Sud

NOVA: Garantir la participació del govern local en els òrgans decisoris de la URV.

5.2.

Ser referents en l’àmbit de la recerca en energies renovables, química, patrimoni cultural, turisme,
enologia i logística, amb la universitat i el teixit empresarial com a principals actors.
5.2.1.

Potenciar els instituts existents

5.2.2.

Retenir i captar talents mitjançant l’atracció d’empreses innovadores i de recerca a través
d’una estratègia potent com a ciutat i una aposta clara.

5.2.3.

(Crear un ens d’estudi i promoció del patrimoni immaterial)

5.2.4.

Adequar el projecte de Campus d’Excel·lència als àmbits en els quals es vol ser referent en
recerca.

NOVA: Dotar de les infraestructures necessàries per dur a terme aquest objectiu (sòl, equipaments,
serveis...)
5.4.1.

Crear un marc estable per a la coordinació i el disseny de les polítiques de recerca,
transferència tecnològica i innovació entre els agents del sistema territorial d’innovació
(empreses innovadores, cambres de comerç i patronals, sindicats, universitats, parcs
tecnològics, etc.) (PECamp2008)

5.5.

Impulsar una activitat econòmica d’alt valor afegit afavorint les inversions productives en
I+D+I, potenciant la internacionalització i promocionant l’establiment d’empreses basades
en el coneixement i la creativitat

5.5.1.

Potenciar la creació i l’establiment de spin-offs vinculats amb les temàtiques d’excel·lència
en la recerca
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5.3.

Fomentar la creació d’empreses relacionades amb l’economia verda
5.3.1.

Potenciar cursos específics de formació professional relacionats amb la sostenibilitat.

NOVA: Crear la figura d’agent ambiental a l’Ajuntament per tal que faci controls de la gestió
ambiental que fan les empreses.

5.4.

(Potenciar la relació administració-universitat-empresa en la definició dels àmbits de recerca i en
la generació de valor d’aquests (S’ELIMINA L’OBJECTIU I L’ACCIÓ QUE INCLOÏA ES TRASLLADA A
L’OBJECTIU 5.2.))
5.4.1.

5.5.

(TRASPASSADA COM A PROPOSTA D’ACCIÓ DE L’OBJECTIU 5.2.)
5.5.1.

5.6.

(TRASPASSADA A L’OBJECTIU 5.2.)

(TRASPASSADA A L’OBJECTIU 5.2.)

Facilitar l’accés de tots els col·lectius a les TIC i promoure’n la seva utilització sota criteris
responsables i crítics, afavorint l’eliminació de la fractura digital
5.6.1.

Educar i sensibilitzar a la ciutadania pel que fa a l’ús de la societat de la informació

5.6.2.

Millorar les actuals infraestructures de telecomunicacions

EIX 6: TARRAGONA PER LA CULTURA I L’EDUCACIÓ
6.1.

Aconseguir que Tarragona esdevingui una veritable ciutat educadora
6.1.1.

Potenciar l’educació (formal, no formal i informal) en totes les actuacions, programes i
esdeveniments de la ciutat a través del PEC i les seves eines

6.1.2.

Reforçar la corresponsabilitat educativa de l’ajuntament a través de la transversalitat
interna, el reconeixement educatiu i la implicació i compromís de la ciutadania, i
incrementant la cooperació amb la comunitat educativa no universitària.

6.1.3.

Potenciar el reconeixement i valoració de la funció dels centres educatius, especialment del
professorat i mestres, tot promovent i dinamitzant les accions educatives (complementàries i
escolars).

6.1.4.

Potenciar que les diferents persones esdevinguin agents educatius, que cooperin en
l’assoliment dels objectius de la ciutat Educadora

NOVA:

Crear un consell d’educació a la ciutat que incorpori tots els òrgans de participació escolars
existents i tota la resta d’agents educatius
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NOVES: (TOTES LES ACCIONS QUE S’INCLOGUIN FINALMENT EN L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA EDUCATIU
DE CIUTAT)

6.2.

Promoure una ciutat que eduqui des de la diversitat de manera transversal per millorar la
convivència
6.2.1.

Establir mesures per tal de garantir que es compta amb bons equips d’educadors que
coneixen el patrimoni i les llengües i que presten atenció a la diversitat, superant els actuals
sistemes de selecció de personal

6.2.2.

Incloure l’acompanyament a les famílies en els processos educatius

NOVA: Potenciar el coneixement mutu entre les diverses cultures presents a la ciutat
NOVA:

Educar la ciutat i la ciutadania en la cultura de la gestió dialogada dels conflictes a través de
la mediació

6.3.

Aconseguir una veritable societat multilingüe
6.3.1.

Fomentar la presència pública, el coneixement i l’ús del català com a element de cohesió
social

6.3.2.

Buscar fórmules de cooperació entre el sector públic i privat per incrementar el coneixement
de llengües estrangeres, amb especial incidència en l’anglès, a la ciutadania a tots nivells

NOVA: Promoure programes educatius europeus d’intercanvi relacionats amb les llengües

6.4.

Posar en valor els equipaments culturals de la ciutat i apropar-los a la ciutadania
6.4.1.

Rehabilitar i adequar els edificis que hagin d’esdevenir equipaments culturals (per exemple
La Tabacalera, etc.) (PLEC2010)

6.4.2.

Crear un ens de gestió específic amb personalitat jurídica pròpia per a la gestió dels
equipaments escènicomusicals (PLEC2010)

6.4.3.

Promocionar i facilitar l’accés als equipaments culturals de la ciutat i millorar-ne la difusió

6.4.4.

Professionalitzar i promoure la producció cultural a la ciutat i la seva difusió

NOVA: Definir una programació cultural adequada als interessos de la ciutat
NOVA: Facilitar l’accés de la ciutadania a participar de manera activa en el fet cultural de la ciutat
NOVA:

Promocionar la diversitat i riquesa cultural de la ciutat, sense deixar col·lectius marginats en
aquest sentit

NOVA: Fer present la cultura tarragonina a Europa i al món
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6.5.

Promoure una actitud cívica i respectuosa per part de tota la ciutadania de Tarragona
6.5.1.

Realitzar programes i accions educatives a les escoles envers el civisme i el respecte

6.5.2.

Realitzar programes i accions educatives i de sensibilització ciutadana envers el civisme i el
respecte

NOVA:

Incorporar la diversitat existent a la ciutat en el desenvolupament d’objectius comuns. Fer
que aquests objectius es treballin en el marc de la diversitat.

EIX 7: TARRAGONA PER LA QUALITAT AMBIENTAL
7.1.

...
7.1.1.

....

EIX 8: TARRAGONA, GESTIÓ EFICIENT I PARTICIPATIVA
8.1.

...
8.1.1.

....
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3

VALORACIÓ GRUPAL DE LES ACCIONS

EIX 1: TARRAGONA CIUTAT CAPITAL

1.1. Connectar Tarragona amb el Camp, el país i el món

PROPOSTES D’ACCIONS
1.1.1. Estudiar la complementació i sinèrgia entre una àmplia varietat de sistemes de transport públic:
Aeroport, Tren, Tren d’Alta Velocitat, autobusos urbans i autobusos interurbans (POUM)
GRUP 1

Responsabilitats

Es comenta que l’estudi ha de dir quines són les necessitats i possibilitats de Tarragona en aquest sentit. Aquests estudi hauria de concretar els problemes no resolts pel pla d’infraestructures de Catalunya, com per exemple, el tema de l’AVE. A més, l’estudi ha d’analitzar la viabilitat de les diferents opcions possibles en
base a criteris tècnics, deixant de banda criteris identitaris.

Prioritat

PTOP
EMT
Administració ALTA
de l’Estat

1.1.2. Crear centres d’intercanvi modal i centres de transport de mercaderies que potenciïn la capacitat
logística de la ciutat (POUM)
GRUP 1

Responsabilitats

Cal diferenciar 2 accions: una dirigida al transport de persones i una altra al
transport de mercaderies. En aquest sentit, s’opta per deixar aquesta acció
referida només al transport de persones, eliminant la darrera part de l’enunciat:
“Crear centre d’intercanvi modal per al transport de persones”
D’altra banda, s’afegeix que cal potenciar la intermodalitat amb les actuacions que
facin falta, no suposant això la creació de noves estacions.

Ajuntament
GENCAT

Prioritat

ALTA

1.1.3 Implantar una estació d’alta velocitat en el casc urbà de Tarragona
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Si s’aconsegueix una bona intermodalitat, aquesta acció no cal, doncs es podrà
arribar de forma fàcil a l’AVE. D’altra banda, es considera una acció cara i poc
viable. A més s’afegeix que aquesta acció, en tot cas, hauria de sorgir de les
conclusions de l’estudi plantejat a l’acció 1.1.1.

1.1.4 Implantar el TramCamp com a element estratègic de connexió entre diferents municipis i com a eix
de revitalització urbana.
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat
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Tot i que es considera adequada, s’observa que també dependrà de les
conclusions de l’estudi plantejat a l’acció 1.1.1.

GENCAT

ALTA

1.1.5 Implantar l’eix ferroviari mediterrani
GRUP 1

Responsabilitats

No es té el coneixement suficient com per valorar adequadament l’acció. No
obstant, es considera necessària, tot i que es proposa canviar el terme
“Implantar” per “Impulsar”

NS

Prioritat

NS

1.1.6 Implantar l’eix Montblanc-Lleida-Tarragona
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Prioritat

Administració
ALTA
de l’estat
GENCAT

1.1.7 Millorar els equipaments relacionats amb el transport públic (estacions, parades, etc.) tenint en
compte les necessitats de la població, tant pel que fa a la seva ubicació com a les seves característiques
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Ajuntament
GENCAT

Prioritat

ALTA

NOVES ACCIONS

Crear centres de transport de mercaderies que potenciïn la capacitat logística de la ciutat (POUM)
GRUP 1

Responsabilitats

S’ha afegit la segona part de l’acció 1.1.2. com a nova acció

-

Prioritat

Administració
ALTA
de l’estat
Empreses

Adaptar els serveis del transport públic en general a les necessitats dels seus usuaris, adaptant els
horaris, oferint una millor i més àmplia informació (en general però també sobre la intermodalitat)
GRUP 1

Responsabilitats

Es considera que, actualment, alguns dels horaris del transport públic no
permeten a la població arribar a temps al treball, i que si realment es vol un transport públic adequat, cal que doni resposta a aquestes necessitats.

Ajuntament
GENCAT

Prioritat

ALTA

Millorar la connexió ferroviària amb Barcelona
GRUP 1

Responsabilitats

El grup demana que aquesta connexió s’assimili a les existents quant a rodalies de
Barcelona, per tal de millorar la relació entre Tarragona i Barcelona i fer el trajecte
més accessible a tothom.

GENCAT

Prioritat

ALTA

Impulsar noves línies de treball per ampliar l’oferta de vols de l’aeroport
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GRUP 1

Responsabilitats

Ja sigui a través de xàrters o altres alternatives.

-

Prioritat

GENCAT
Cambra
de ALTA
comerç
Ajuntaments

Millorar la xarxa viària de comunicació (carreteres, carrils bus...)
GRUP 1

Responsabilitats

Per millorar la mobilitat, també cal millorar les infraestructures viàries i facilitar el transport públic
-

Prioritat

Administració
ALTA
de l’estat
GENCAT

1.2. Ampliar l’àmbit d’influència de Tarragona

PROPOSTES D’ACCIONS
1.2.1 Generar instruments de coordinació amb els municipis veïns per aconseguir eficiència en l’ús de
recursos, generació de beneficis i creació de noves iniciatives (residus, turisme, indústria, creació
d’ocupació, etc.)
GRUP 1

Es pensa que l’acció en sí és una mica utòpica. No obstant, es considera adequada

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

1.2.2 Constituir un nucli de rodalies propi al voltant de la ciutat de Tarragona
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Aquesta actuació és més un objectiu ampli que inclouria per assolir-lo mitjans
com el Tramcamp.
Tot i decidir que es deixi com acció, es considera que cal posar-la dins l’objectiu
1.1. També es demana que s’elimini el terme “propi”.

-

Ajuntament

ALTA

NOVES ACCIONS

Potenciar mitjans de comunicació d’àmbit supralocal que permetin donar a conèixer Tarragona cap a
l’exterior
GRUP 1

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

MITJA
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1.3. Fer que Tarragona esdevingui referent en:

PROPOSTES D’ACCIONS
1.3.1. La indústria i la recerca en química bàsica i aplicada (a nivell estatal)
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Centres
educatius
Ajuntament
Empreses

Prioritat

ALTA

1.3.2. L’arqueologia, convertint-se en la capital estatal de l’imperi romà del segle XXI
GRUP 1

Responsabilitats

Alguns membres del grup pensen que caldria unir aquest aspecte amb el de l’acció 1.3.5, però d’altres afirmen que l’arqueologia és quelcom més que un
simple aspecte del turisme cultural, doncs també inclou recerca i altres àmbits.
-

Centres
educatius
Ajuntament
Empreses

Prioritat

MITJA

Per tant, es decideix finalment deixar com està.

1.3.3. El comerç, esdevenint un pol d’atracció comercial a nivell de les comarques tarragonines
GRUP 1

Responsabilitats

Tot i acceptar la proposta tal i com consta, no hi ha consens en la seva prioritat.

-

Centres
educatius
Ajuntament
Empreses

Prioritat

MITJA
ALTA

/

1.3.4. La logística, amb un centre logístic portuari a nivell internacional, aconseguint intermodalitat
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Centres
educatius
Ajuntament
Empreses

Prioritat

ALTA

1.3.5. El turisme cultural i de negocis a nivell internacional aconseguint sinèrgies amb els municipis que
l’envolten
GRUP 1

Responsabilitats

Mentre alguns membres del grup consideren que és imprescindible que Tarragona sigui referent en turisme cultural i que està capacitada per ser-ho, d’altres opinen
que la ciutat no disposa d’equipaments culturals dignes, que només en té quant a arqueologia, afirmant que tot i que la ciutat té potencial en aquest aspecte, no hi
aposta. No obstant, es decideix mantenir l’acció.

Centres
educatius
Ajuntament
Empreses

Prioritat

ALTA
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1.3.6. Les energies renovables a partir de la recerca i la sinèrgia amb la indústria actual
GRUP 1

Responsabilitats

Es considera adient ser referent en aquest aspecte doncs és un dels nínxols de mercat existents actualment. A més, Tarragona disposa d’un centre d’energies
renovables (CREBER) de la URV que treballa amb les indústries i que caldria tenir en compte en aquest sentit.

Centres
educatius
Ajuntament
Empreses

Prioritat

ALTA

1.3.7. La salut a través de la recerca i d’equipaments de primer nivell
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Es considera unànimement que el referent en salut és Reus, no pas Tarragona, i
que no s’ha de crear competència en aquest sentit. D’altra banda, sí que cal tenir
centres sanitaris de referència, però per donar un bon servei a la població.

1.4. Millora la marca Tarragona (donar a conèixer totes les potencialitats de la ciutat tant a nivell
estatal com internacional)

PROPOSTES D’ACCIONS
1.4.1 Organitzar grans esdeveniments de tipus cultural, esportiu, etc.
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Es considera que aquesta acció no és viable, doncs pot costar molts diners i no
veure’n un benefici equilibrat. Tots aquests esdeveniments comporten despeses
en equipaments que després difícilment es poden amortitzar.
S’afirma que el que cal és organitzar productes periòdics que s’assentin i siguin continus, però no pas grans esdeveniments puntuals.
Així, es decideix reformular l’acció en els següents termes: “Aprofitar les grans
potencialitats de Tarragona per organitzar esdeveniments periòdics que s’assentin
i siguin continus”

Ajuntament
Societat civil
Agents
econòmics

MITJA

1.4.2 Encoratjar els tarragonins amb projecció pública a posar en valor els principals trets positius de la
ciutat
GRUP 1

No s’han recollit observacions

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

MITJA

1.4.3 Generar campanyes de promoció de la ciutat difonent els seus principals valors, tant a nivell extern
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com intern
GRUP 1

Es demana que després de “valors” s’afegeixi “i recursos”

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

NOVES ACCIONS

Definir el posicionament de marca de la ciutat, els valors de la marca, mitjançant estudis de mercat,
implicant també a la ciutadania en aquesta definició, sense recolzar-la en el fet administratiu de la
capitalitat
GRUP 1

Responsabilitats

Cal fer primer aquesta anàlisi per tal de concretar realment quina és la imatge que
es vol i es pot donar de Tarragona.

Ajuntament

Prioritat

ALTA

Potenciar Tarragona com a població compromesa amb la societat del coneixement, aprofitant els mitjans
digitals.
GRUP 1

Responsabilitats

Es planteja la necessitat que Tarragona dipsosi d’una plataforma virtual que doni a
conèixer la ciutat, però també que ofereixi tota la informació que necessita tant la
ciutadania com els turistes: transports, tràmits, informació cultural, etc.

Ajuntament

Prioritat

ALTA
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EIX 2: TARRAGONA CIUTAT COHESIONADA
2.1 Enfortir el reequilibri i la cohesió entre els barris i parts constitutives de la ciutat

PROPOSTES D’ACCIONS
2.1.1 Crear nous “Pols” d’activitat capaços d’atreure funcions de centralitat cap a ponent tot funcionant
com elements articuladors entre el centre urbà i els barris o nuclis d’Icomar, Torreforta, la Granja,
l’Albada, Campclar i Bonavista (POUM)
GRUP 2

Responsabilitats

Cal contemplar tots els barris i també cal especificar quins són aquests nous pols

-

Ajuntament
Teixit
associatiu
Ciutadania

Prioritat

ALTA

2.1.2 Definir per a les àrees urbanes amb previsió de creixement el nivell necessari dels equipaments
bàsics estructurants que potenciï l’equilibri territorial (PECamp2008)
GRUP 2

Responsabilitats

Cal tenir en compte el capital privat i dimensionar els equipaments més enllà de la unitat geogràfica de barri

Ajuntament

Prioritat

ALTA

2.1.3 Preveure nous creixements que siguin capaços de recuperar i completar amb equipaments, espais
lliures urbanitzats i residència els teixits urbans desarticulats i inconnexos. S’utilitzaran de manera
específica corredors i espais verds per relligar urbanísticament els diferents
GRUP 2

Responsabilitats

La manera en que es produeixen els nous creixements ja es veurà, poden ser corredors i espais verds o no. Fins el punt hi ha acord, després del punt ja no,

Ajuntament

Prioritat

ALTA

2.1.4 Transformar els barris en ciutat mitjançant la creació d’espais públics de qualitat (bulevards,
places i parcs) i equipaments cívics susceptibles de generar centralitats a escala de barri (POUM)
GRUP 2

Responsabilitats

No és coherent que es vulgui una ciutat més global i per altra banda es vulguin promocionar miniciutats

Ajuntament

Prioritat

ALTA

2.1.5 Introduir un nou eix vertebrador de ciutat que connecti Sant Pere i Sant Pau amb el balcó del
mediterrani (PAM2008)
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

Ja existeix un eix vertebrador i es considera més necessari unir Sant Salvador amb
St. Pere i Sant Pau. Es tracta d’una acció molt específica i no és l’únic barri on hi
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ha aquest problema

2.1.6 Impulsar actuacions de transformació d’àrees industrials en zones urbanes per tal de destinar-les
preferentment a ús residencial, amb tipologies flexibles que permetin la compatibilitat d’activitats
(PECamp2008)
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

No té perquè construir-se. Es tracta d’un punt confós. A més, construir barris
residencials no és bo

2.2 Fer que qualsevol ciutadà de Tarragona pugui arribar allà on sigui sense cotxe

PROPOSTES D’ACCIONS
2.2.1 Millorar l’oferta de transport públic urbà per tal de reduir l’ús del vehicle privat (PLSV2007),
especialment en la connexió entre els barris
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

2.2.2 Estudiar la implantació del transport públic a demanda a les zones on l’establiment de línies de
transport regular és ineficient
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

NOVES ACCIONS

Començar a dissenyar la ciutat tenint en compte elements com la Bicicleta, el tramvia...
GRUP 2

No s’han recollit observacions

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA
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2.3 Vertebrar territorialment la ciutat

PROPOSTES D’ACCIONS
2.3.1 Atenuar l’efecte barrera del viari supralocal sobre les diverses parts de la ciutat (POUM)
GRUP 2

Responsabilitats

Es planteja que, fins i tot, més que atenuar-la, el que cal fer és eliminar-la

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

2.3.2 Millorar la connectivitat dels teixits urbans mitjançant la creació d’una nova malla viària d’escala
local i la supressió dels fons de sac que siguin possibles (POUM)
GRUP 2

Responsabilitats

Es donen solucions a priori que no s’han de donar

-

Prioritat

Administració ALTA
pública

2.3.3 Superar la barrera del ferrocarril entre la ciutat i el mar mitjançant el seu trasllat i/o soterrament en
l’àmbit de la façana marítima (POUM)
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Prioritat

Administració ALTA
pública

2.3.4 Transformar el riu Francolí de barrera en parc lineal que aglutini les ciutats de ponent i llevant i
permeabilitzi el territori amb la previsió de 2 ponts nous (POUM)
GRUP 2

Responsabilitats

No només Ponent i Llevant, a més, es tornen a donar solucions. Potser fan falta més ponts

Prioritat

Administració
ALTA
pública

2.3.5 Millorar la senyalització tant dels carrers com dels equipaments, edificis públics, etc.
GRUP 2

Responsabilitats

Ja es considera correcta, per això la prioritat és baixa

-

Ajuntament

Prioritat

BAIXA

2.3.6 Desenvolupar les accions del Pla director d’espais verds de Tarragona per tal de revitalitzar les
zones verdes existents i desenvolupar els futurs espais lliures urbans.
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

Es considera englobat dins del punt 2.1
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2.4 Recuperar sòls abandonats o ocupats per activitats perilloses o obsoletes

PROPOSTES D’ACCIONS
2.4.1 Recuperar la façana marítima i fluvial de la ciutat (POUM)
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

No s’entén aquest punt.

2.4.2 Recuperar una part del mur verd, entre la zona de gran indústria i els barris residencials de ponent
(POUM)
GRUP 2

Responsabilitats

Potenciar i ampliar el mur verd. No cal recuperar perquè no està abandonat

-

Ajuntament
Teixit
empresarial

Prioritat

M

2.4.3 Transformar les antigues carreteres nacionals en eixos urbans pel que fa a l’entrada de la ciutat
modificant la seva secció viària i caràcter cívic: Carreteres de Valls, Reus, València i Via Augusta (POUM)
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Prioritat

Administració M
pública

2.4.4 Recuperar i dissenyar els límits urbans dels barris de Bonavista, Torreforta, Sant Pere i Sant Pau,
Sant Salvador, etc. (POUM)
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

Aquests espais no són públics i no s’hi pot fer res

2.5 Desenvolupar urbanisme sostenible

PROPOSTES D’ACCIONS
2.5.1 Desenvolupar el planejament derivat amb criteris de sostenibilitat ambiental en la urbanització, fent
que tots els nous barris de Tarragona siguin “EcoBarris”.
GRUP 2

Responsabilitats

Es comenta que amb la primera part de l’enunciat, fins la paraula ambiental, ja n’hi ha prou

Prioritat

Administració
ALTA
pública

40

2.5.2 Integrar el Pla director de l’anella verda de Tarragona en el planejament urbanístic municipal.
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

El grup desconeix aquest punti el considera molt concret
NOVES ACCIONS

Fer un estudi per saber com caldria desenvolupar les accions des del punt de vista de la sostenibilitat i
definir la paraula sostenible
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Prioritat

Administració A
pública

Pensar en la deconstrucció de la ciutat d’aquells elements inadequats i que no s’ajustin a un model
sostenible
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Prioritat

Administració A
pública

2.6 Potenciar el sentiment de pertinença a la ciutat, fent-ho compatible amb els barris

PROPOSTES D’ACCIONS
2.6.1 Facilitar als nouvinguts en el moment de l’empadronament informació sobre la ciutat (equipaments,
activitats, festes, etc.)
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Ajuntament
Ciutadania

Prioritat

ALTA

2.6.2 Elaborar un Pla Municipal d’Acollida tal i com preveu la llei d’acollida que va entrar en vigor el mes
de maig de 2010
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

2.6.3 Treballar en un pla de sensibilització local contra el racisme i la xenofòbia
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA
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2.6.4 Crear una visió conjunta del futur de la ciutat i els seus ciutadans, fent que Tarragona 2022 encari i
defineixi el futur de tots els ciutadans i ciutadanes de Tarragona.
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

El grup no té prous elements per avaluar aquest punt i el considera molt ambigu

2.6.5 Potenciar el compromís cívic i solidari de la ciutadania per col·laborar en projectes i activitats
socials per afavorir el bé comú tant de la ciutat com d’altres indrets necessitats
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Ajuntament
Ciutadania

Prioritat

ALTA

NOVES ACCIONS

Informar dels deures i no només dels drets a les persones nouvingudes
GRUP 2

No s’han recollit observacions

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

La informació s’ha de donar també a la gent de la ciutat i no només a les persones nouvingudes
GRUP 2

No s’han recollit observacions

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

2.7 Impulsar les associacions existents i reduir la fragmentació afavorint les sinèrgies entre elles

PROPOSTES D’ACCIONS
2.7.1 Establir criteris claus i rigorosos per aconseguir subvencions per part de l’administració local
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

Les subvencions no es consideren un element tan clau com perquè tingui un punt
tan concret

2.7.2 Potenciar el Club dels Tarragonins com a mesura de foment del sentiment de pertinença a la ciutat
tant dels infants i joves com de les seves famílies
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

Es considera que hi ha altres iniciatives més interessants i que no es pot voler
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unificar totes les sensibilitats de la ciutat en un mateix club
NOVES ACCIONS

Millorar els canals de comunicació i participació dins del projecte de ciutat per a que les associacions
tinguin un paper important
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Ajuntament
Moviment
associatiu

Prioritat

ALTA

Tenir en compte totes les tipologies d’associacions i no només les veïnals
GRUP 2

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

2.8 Implantar mesures que afavoreixin la igualtat d’oportunitats per raó de gènere, de col·lectius
amb risc d’exclusió social, persones amb discapacitats, persones grans, etc.

PROPOSTES D’ACCIONS
2.8.1 Eliminar barreres arquitectòniques a la via pública i equipaments públics
GRUP 2

Responsabilitats

És una acció que s’ha de fer per llei

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

2.8.2 Promoure l’eliminació de barreres arquitectòniques a nivell privat
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Ajuntament
Teixit
empresarial

Prioritat

ALTA

2.8.3 Impulsar mesures per la prevenció i atenció de les violències de gènere (PPD2009)
GRUP 2

Responsabilitats

Ja es fa, hi ha un pla local que ho contempla

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

2.8.4 Promoure la coeducació (perspectiva de gènere) en l’àmbit familiar i escolar (PPD2009)
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat
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També es contempla dins del pla local

-

Centres
de
ALTA
formació
Ciutadania

2.8.5 Fomentar que l’elecció d’estudis no es vegi condicionada pels estereotips sexistes (PPD2009)
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Prioritat

Centres
de
ALTA
formació
Ciutadania

2.8.6 Promoure la conciliació de responsabilitats personals, familiars i professionals (PPD2009)
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Prioritat

Teixit
ALTA
empresarial
Administració
pública

2.8.7 Posar en marxa programes d’inserció laboral per a persones amb risc d’exclusió social
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Prioritat

Administració ALTA
pública

2.8.8 Posar en marxa programes específics d’activitats per a la gent gran
GRUP 2

Responsabilitats

Ja existeix un programa que es diu Gent Gran Activa que s’encarrega de fer això

-

Prioritat

Administració ALTA
pública

2.8.9 Tenir en compte el col·lectiu de la gent gran en la programació de festes i esdeveniments a la ciutat
GRUP 2

Responsabilitats

Ja es fa, en tot cas, el que cal és fer més difusió, més comunicació

-

Prioritat

Administració
ALTA
pública
Teixit
associatiu

2.8.10 Educar en valors per evitar l’exclusió social per raó d’edat, cultura, raça, fomentant un clima de
convivència (PECamp2008)
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Prioritat

Administració
pública
ALTA
Centres
formatius
Ciutadania

NOVES ACCIONS

Fomentar l’eliminació de la fractura digital
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat
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-

Administració ALTA
pública

Potenciar l’èxit escolar
GRUP 2

Responsabilitats

-

Centres
formatius

Prioritat

ALTA

Promoure les relacions intergeneracionals
GRUP 2

Responsabilitats

-

Prioritat

Administració
pública
ALTA
Ciutadania
Teixit
associatiu

Afavorir l’accés a totes les famílies als serveis per a infants que necessitin
GRUP 2

Responsabilitats

-

Prioritat

Administració ALTA
pública

Promoure l’educació al llarg de la vida
GRUP 2

Responsabilitats

-

Prioritat

Administració
ALTA
pública
Teixit
empresarial

2.9 Fomentar la participació dels joves en la vida activa de la ciutat (a nivell cultural, associatiu,
polític, etc.)

PROPOSTES D’ACCIONS
2.9.1 Promoure l’accessibilitat dels joves a la vida activa de la ciutat a través de descomptes i accions
d’apropament, carnet jove i +25, xarxa d’acció cultural i formativa, espai jove, etc.(PLJ2008)
GRUP 2

Responsabilitats

Ja s’està fent. El Pla Local de Joventut ho contempla, a més, cal eliminar la part del final a partir de “a través”, ja que les vies poden ser altres molt diverses
-

Ajuntament
Generalitat
Ciutadania

Prioritat

ALTA

2.9.2 Facilitar la transició escola-treball amb orientació laboral i professional, fomentant la cultura
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emprenedora, reorientant a nous oficis, etc.(PLJ2008)
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

Ja es fa, el Servei Municipal d’Ocupació ja s’encarrega de portar a terme aquesta tasca

2.10 Facilitar l’accés a un habitatge digne als ciutadans de Tarragona

PROPOSTES D’ACCIONS
2.10.1 Promoure que tots els habitants de Tarragona tinguin un habitatge digne com un element bàsic
per la seva qualitat de vida.
GRUP 2

Responsabilitats

És molt ampli, cal definir què vol dir exactament una vivenda digna

-

Prioritat

2.10.2 Impulsar una política de lloguer jove a través d’ajuts directes per posar habitatges a lloguer, etc.
GRUP 2

Responsabilitats

Està bé que sigui també per a joves, però no ha de ser l’únic col·lectiu

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

2.10.3 Impulsar actuacions d’urbanització preferent que, a través dels mecanismes urbanístics,
possibilitin l’obtenció de sòl apte per a la construcció d’habitatges de protecció oficial (PECamp2008)
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

2.10.4 Donar suport als propietaris per habilitar els habitatges tancats per tal de que surtin al mercat
immobiliari
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

Responsabilitats

Prioritat

Cal fer que aquets edificis surtin al mercat, però no donant suport als propietaris,
més aviat al contrari, penalitzant aquest tipus de propietat
NOVES ACCIONS

Legislar la penalització d’edificis buits
GRUP 2

-

Ajuntament

ALTA
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2.11 Crear equipaments de l’àmbit social i millorar els existents

PROPOSTES D’ACCIONS
2.11.1 Incrementar la xarxa de centres cívics
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

No es disposa de suficient informació al grup com per opinar

2.11.2 Crear equipaments multifuncionals amb l’objectiu de generar pols d’atracció i millorar l’eficiència
en l’ús (per exemple un centre cívic en un espai poliesportiu que disposa d’un espai adequat, etc.)
GRUP 2

Responsabilitats

Ni hi ha aportacions

-

Prioritat

Administració ALTA
pública

NOVES ACCIONS

Ampliar la xara de telecentres
GRUP 2

Responsabilitats

La persona responsable de telecentres considera que hi ha una mancança
important en aquest sentit. La resta del grup no disposa de suficient informació per posicionar-se, encara que es mostra d’acord

Prioritat

Administració ALTA
pública

Analitzar les necessitats reals i objectives per tal que la creació d’equipaments respongui a aquesta
realitat
GRUP 2

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

2.12 Incrementar el civisme fent especial incidència en accions de prevenció i educació

PROPOSTES D’ACCIONS
2.12.1 Construir la ciutat de la justícia
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat
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És un objectiu obsolet perquè ja està en marxa, a més, el grup considera que no és
una acció que es correspongui amb els seus àmbits

2.12.2 Traslladar la presó
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

També és un objectiu obsolet perquè ja està en marxa, i també es considera que
no és una acció que es correspongui amb els àmbits del grup

EIX 3: TARRAGONA CIUTAT SALUDABLE
3.1 Fomentar modes de transport més positius tant per a la salut de les persones com del medi
ambient com són anar a peu i en bicicleta en detriment del trànsit rodat

PROPOSTES D’ACCIONS
3.1.1 Peatonalitzar els principals centres neuràlgics de Tarragona
GRUP 2

Responsabilitats

Es considera que aquest objectiu s’engloba en d’altres de l’àmbit de mobilitat i que no cal repetir-lo

Ajuntament

Prioritat

ALTA

3.1.2 Reduir el nombre de vies amb voreres de menys d’un metre (PLSV2007)
GRUP 2

Responsabilitats

El grup es mostra d’acord, encara que manifesta la falta d’informació sobre el tema

Ajuntament

Prioritat

ALTA

3.1.3 Habilitar aparcaments dissuasoris a les entrades de la ciutat ben connectats amb transport públic a
diferents punts neuràlgics de la ciutat
GRUP 2

Responsabilitats

Es considera un punt repetit i que ja queda recollit en punts anteriors de l’àmbit de mobilitat

Ajuntament

Prioritat

ALTA

3.1.4 Ampliar la xarxa de carrils bici (PLSV2007)
GRUP 2

Responsabilitats

Acord global, no hi ha aportacions

-

Ajuntament

Prioritat

MITJA

3.1.5 Potenciar les connexions mitjançant xarxes de carrils bici, senders, i camins peatonals entre els
barris de la ciutat i ciutats properes, tant amb objectiu de lleure com de mobilitat obligada
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat
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Acord global, no hi ha aportacions

-

Ajuntament

ALTA

NOVES ACCIONS

Creació del Servei Municipal de Salut Pública
GRUP 2

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

Elaboració del Pla de Salut de Tarragona
GRUP 2

Responsabilitats

-

Prioritat

Administració
pública
ALTA
Òrgans
vinculats a la
salut

Promoure la metodologia d’avaluació de l’impacte en salut com element de decisió davant les actuacions
urbanístiques, socials...
GRUP 2

Responsabilitats

-

Prioritat

Administració
pública
ALTA
Òrgans
vinculats a la
salut

3.2 Fomentar la pràctica esportiva entre la població de Tarragona com a hàbit saludable

PROPOSTES D’ACCIONS
3.2.1 Destinar recursos econòmics a l’esport de base com a hàbit saludable buscant una col·laboració
entre l’àmbit públic i privat
GRUP 2

Responsabilitats

S’elimina el concepte “econòmics”, els recursos han de ser de tot tipus

-

Prioritat

3.2.2 Obrir els recintes esportius escolars en hores no lectives
GRUP 2

Responsabilitats

Aquesta acció ja es fa, es mostra total acord i es manifesta que, el que cal és ampliar les hores d’obertura

Ajuntament

Prioritat

ALTA

3.2.3 Promoure ajudes econòmiques per facilitar l’accés de les persones aturades o amb limitacions
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econòmiques a les instal·lacions esportives
GRUP 2

Responsabilitats

No només a les persones aturades, sinó també a persones amb malalties cròniques o que tinguin una necessitats específiques

Prioritat

Administració
ALTA
pública

3.2.4 Impulsar l’organització de tornejos esportius intramunicipals
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

Responsabilitats

Prioritat

Es considera molt específic, hi ha moltes coses que es poden fer, i no només
aquests tipus de tornejos, es troba fora de lloc en un document més general com
és aquest

3.3 Fomentar les pautes d’alimentació saludable entre la població

PROPOSTES D’ACCIONS
3.3.1 Organitzar tallers adreçats a la població infantil
GRUP 2

Encara que el grup mostra acord, s’afirma que ja es fa amb programes com “la salut mola” o “l’aventura de la vida”

Administració
ALTA
pública

3.3.2 Incorporar la dieta mediterrània com a base en els menjadors escolars
GRUP 2

Responsabilitats

Hi ha total acord i s’afirma que ja es fa

-

Prioritat

Administració
ALTA
pública
Escoles

NOVES ACCIONS

Reglamentar la quantitat de fast food que hi pot haver a la ciutat i al voltant dels centres educatius
GRUP 2

Responsabilitats

No hi ha aportacions

-

Prioritat

Administració MITJANA
pública

Formar les famílies i no només els infants en bons hàbits d’alimentació
GRUP 2

Responsabilitats

No hi ha aportacions

-

Prioritat

Administració
pública
ALTA
Ciutadania
Moviments
associatius
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Fomentar el comerç Km. 0
GRUP 2

Responsabilitats

No hi ha aportacions

-

Prioritat

Administració
pública
ALTA
Moviment
associatiu
Ciutadania

3.4 Reduir els factors de risc per a la salut de la població (tabaquisme, accidents laborals,
accidents de trànsit, etc.)

PROPOSTES D’ACCIONS
3.4.1 Millorar el disseny i l’ordenació del trànsit en les interseccions més conflictives i en l’entorn escolar
per tal de reduir el nombre d’accidents en aquests indrets (PLSV2007)
GRUP 2

Responsabilitats

No es fan aportacions

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

3.4.2 Reforçar les mesures per a una major disciplina viària mitjançant l’establiment d’un pla continu de
controls d’alcoholèmia, velocitat, i l’ús del casc i sistemes de retenció (PLSV2007)
GRUP 2

Responsabilitats

No es fan aportacions

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

3.4.3 Mantenir o augmentar el nivell d’activitats d’educació viària i difusió en temes relacionats amb la
seguretat viària (PLSV2007)
GRUP 2

Responsabilitats

No es fan aportacions

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

3.4.4 Posar en marxa campanyes de prevenció del tabaquisme (PAM2008)
GRUP 2

Responsabilitats

El grup considera que ja es fa

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

NOVES ACCIONS

Promoure una actitud saludable amb el tema d’oci i alcohol
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GRUP 2

Responsabilitats

No hi ha aportacions

-

Prioritat

Administració
pública
ALTA
Moviment
associatiu
Ciutadania

3.5 Fomentar l’autonomia personal amb atenció social i domiciliària

PROPOSTES D’ACCIONS
3.5.1 Promoure la creació de cooperatives per a la cura de la gent gran
GRUP 2

Responsabilitats

Es modifica “gent gran” per “persones amb dependència”

-

Prioritat

Administració ALTA
pública

3.5.2 Assessorar al col·lectiu afectat en les ajudes referents a la llei de dependència
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

No hi ha aportacions

-

Es considera una acció absolutament obsoleta
NOVES ACCIONS

Fomentar xarxes comunitàries de suport

-

Administració
pública
ALTA
Moviment
associatiu
Ciutadania

Donar suport als grups d’ajuda mútua
GRUP 2

Responsabilitats

No hi ha aportacions

-

Prioritat

Administració ALTA
pública
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3.6 Millorar l’atenció sanitària

PROPOSTES D’ACCIONS
3.6.1 Desenvolupar els CAPs previstos pel Servei Català de la Salut i que encara no disposen de cessió de
terrenys per part de l’ajuntament
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

Responsabilitats

Prioritat

Hi ha un pacte de ciutat que preveu el desenvolupament de CAPs, per tant, és el
que ha de prevaldre
NOVES ACCIONS

Desenvolupar els equipaments sanitaris previstos en el pacte de ciutat
GRUP 2

El pacte de ciutat és el que ha de marcar la pauta ja que ja s’han analitzat les
necessitats

Administració ALTA
pública

3.7 Promoure la matriu d’espais lliures de la ciutat com a element que millora la qualitat de vida
de la població, tant pel que fa a la millora ambiental de l’entorn, com al fet que facilita la
pràctica esportiva

PROPOSTES D’ACCIONS
3.7.1 Incorporar elements de mobiliari saludable (per fer activitat física, etc.) als espais lliures
GRUP 2

Responsabilitats

No hi ha cap aportació

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

NOVES ACCIONS

Garantir un medi ambient saludable vetllant per la qualitat de l’aire
GRUP 2

Responsabilitats

-

Prioritat

Administració
ALTA
pública
Empreses
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EIX 4: TARRAGONA COM A MOTOR ECONÒMIC
4.1 Fomentar i facilitar l’emprenedoria i la creació de noves empreses
PROPOSTES D’ACCIONS
4.1.1 Crear/activar el viver d’empreses
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Es comenta que les accions incloses en aquest punt són molt filosòfiques i
generalistes.
Aquesta acció en concret es considera adequada sempre i quan no es cenyeixi
exclusivament al viver d’empreses. En aquest sentit, es demana que es reformuli en els següents termes: “Crear i activar el viver d’empreses i altres espais
industrials futurs, d’acord amb les necessitats socio-econòmiques reals de la
ciutat”.

Ajuntament

ALTA

4.1.2 Potenciar i dignificar la imatge de l’emprenedor a través de programes educatius a les escoles en
coordinació amb les associacions d’empresaris
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

No cal que sigui dignificada ni cal potenciar-la. D’altra banda, es pensa que l’acció
no ha de ser només a través de les escoles, sinó que també pot ser en altres
espais, així com també poden incloure’s altres associacions.
Finalment, es decideix valorar d’inadequada i plantejar la nova acció que apareix
al final de la taula.

4.1.3 Fomentar l’esperit empresarial en els centres de recerca, centres universitaris, parcs científics i
tecnològics i vivers d’empreses (PECamp2008)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

També es decideix substituir per la proposta nova que es troba al final de la taula.
NOVES ACCIONS

Elaborar un pla estratègic d’emprenedoria i empreses específic per a Tarragona, que faciliti i fomenti
l’emprenedoria.
GRUP 1

Responsabilitats

ES considera necessari no planificar cap mena d’acció fins que no es disposi d’un pla estratègic d’emprenedoria i empreses que incorpori una diagnosi de la situació actual i propostes d’acció concretes envers aquest àmbit.
-

Ajuntament
Universitat
Agents
socials
Agents
econòmics

Prioritat

ALTA
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4.2 Millorar el capital humà i la seva aplicació en el teixit productiu (formació empresarial,
tècnica i professional) que potenciï l’ocupació i la competència professional dels empresaris,
dels directius i dels treballadors

PROPOSTES D’ACCIONS
4.2.1 Millorar la relació administració-universitat-empresa a l’hora de generar instruments formatius (en la
formació reglada i no reglada) que encaixin amb la demanda actual del mercat de treball
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Es considera una acció massa genèrica i que dependrà totalment de les
subvencions que es puguin aconseguir. A més, no és estratègic parlar únicament
de “demanda actual”. D’altra banda, es considera que no està ben enfocada doncs
no cal millorar la relació.
NOVES ACCIONS

Detectar les necessitats formatives de la ciutat en el curt, mig i llarg termini, tenint en compte els motors
econòmics actuals com les apostes de cara al futur.
GRUP 1

Responsabilitats

Es considera que cal anar pas per pas i primer de tot fer una diagnosi sobre les necessitats reals quant a formació, tant actuals com futures.
-

Ajuntament
Universitat
Empreses
Sindicats

Prioritat

ALTA

Generar els instruments adequats per donar resposta a les necessitats detectades
GRUP 1

Responsabilitats

Seria la continuació de l’anterior acció.

-

Ajuntament
Universitat
Empreses
Sindicats

Prioritat

ALTA

4.3 Potenciar l’ocupació, especialment d’aquells col·lectius amb més dificultats (joves de menys
de 25 anys i persones majors de 45)

En relació a l’objectiu plantejat, no es tracta de potenciar l’ocupació, sinó de millorar l’ocupabilitat, i no
només dels joves i dels majors de 45 anys, sinó de tota la població en general. Per aquests motius, es
considera que aquest objectiu cal reformular-lo: “Millorar l’ocupabilitat, especialment d’aquells col·lectius
amb més dificultats”.
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PROPOSTES D’ACCIONS
4.3.1 Oferir formació de reciclatge en sectors emergents per persones majors de 45 anys
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Responsabilitats

Prioritat

Es considera una acció obsoleta, doncs realment ja s’està fent i no es pot ser tant
específic quant al col·lectiu.
NOVES ACCIONS

Desenvolupar un pla integral de foment de l’ocupabilitat
GRUP 1

Seguint amb els motius esmentats anteriorment, el grup considera que cal
incorporar una acció generalista que permeti potenciar realment l’ocupabilitat de
tota la població.

Ajuntament

ALTA

4.4 Transformar la indústria química de Tarragona en una indústria d’alt valor afegit gestionada
amb criteris de sostenibilitat

PROPOSTES D’ACCIONS
4.4.1 Analitzar amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) i el
Centre d’Innovació Tecnologia Química (CTQ) les línies de futur de la Indústria Química (PEAEQT2009)
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Prioritat

Segons
ALTA
marqui el Pla
Estratègic

4.4.2 Utilitzar els fòrums internacionals (EPCA, ECSSP, Xarxa de Regions Químiques Europees) per a
donar a conèixer les possibilitats del “clúster” de Tarragona i les Terres de l’Ebre (PEAEQT2009)
GRUP 1

No s’han recollit observacions

Responsabilitats

-

NS

Prioritat

ALTA

4.4.3 Incrementar la col·laboració amb la URV, ICIQ, CTQ en projectes de comú interès i en particular
inversions en I+D+i (PEAEQT2009)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat
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No s’han recollit observacions

-

NS

ALTA

NOVES ACCIONS

Garantir la transparència de la indústria química en la seva relació amb la ciutadania i la ciutat
GRUP 1

Responsabilitats

-

Prioritat

Administració ALTA
en general

4.5 Apropar la indústria química a la ciutadania

No es considera que l’enunciat correspongui a un objectiu estratègic per a Tarragona 2022, sinó que
només faria referència a un pla específic de la indústria química. Si hagués de ser un objectiu estratègic
de la ciutat, hauria de mirar més per la ciutadania, en termes de transparència, més que no pas d’imatge
de la indústria química.
Per tant, el grup decideix que cal eliminar tot l’objectiu i les accions que el formen.

PROPOSTES D’ACCIONS
4.5.1 Organitzar esdeveniments relacionats amb la indústria química (congressos, etc.)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

4.5.2 Publicar periòdicament una columna sobre la Indústria Química en mitjans de comunicació locals
(PEAEQT2009)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

4.5.3 Programar periòdicament visites de centres d’ensenyament de primària i secundària a indústries
químiques del territori (PEAEQT2009)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

4.5.4 Mantenir contactes regulars entre la indústria química i les associacions de veïns i altres entitats
de participació cívica (PEAEQT2009)
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GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

4.6 Aconseguir que l’activitat turística de Tarragona en el seu conjunt esdevingui un veritable
motor econòmic de la ciutat
PROPOSTES D’ACCIONS
4.6.1 Renovar les actuals estructures d’informació turística (senyalització, recorreguts, formació del
personal, etc.) (PAM2008)
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

4.6.2 Crear sinèrgies amb ciutats turístiques properes (Salou té llits i platges, Tarragona té comerç i
cultura...)
GRUP 1

Responsabilitats

Cal treure el que està entre parèntesi i generalitzar més. D’altra banda, es
considera que un pas previ ha de ser determinar la tipologia de turisme que es
vulgui atreure per a la ciutat. En aquest sentit es proposa afegir al final “adaptades al tipus de turisme que es vulgui atreure”

Ajuntament

Prioritat

MITJA

4.6.3 Facilitar la mobilitat dels autobusos de turistes pel centre de la ciutat
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Mentre alguns membres del grup consideraven adequada l’acció, d’altres pensen
que no cal que els autobusos de turistes vagin pel centre de la ciutat, propiciant
col·lapses i dificultats per a la resta de la circulació. Opinen que es poden quedar
al Camp de Mart i fer les visites turístiques a peu des d’allà, doncs Tarragona no
és pas tant gran com per no poder-ho fer. Finalment, el grup decideix valorar-la
d’inadequada.

4.6.4 Potenciar la relació en xarxa amb altres ciutats que tinguin un patrimoni amb característiques
similars
GRUP 1

No s’han recollit observacions

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

MITJA

4.6.5 Potenciar l’establiment de recintes hotelers i de restauració de qualitat (hotels 5 estrelles i cuiners
amb estrelles)
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GRUP 1

Responsabilitats

Tornarà a dependre del tipus de turisme que es vulgui atreure. Per aquest motiu no
es consideren massa adequades les concrecions que hi ha al parèntesi. En aquest
sentit, s’opta per eliminar el parèntesi.

Ajuntament

Prioritat

MITJA

4.6.6 Potenciar l’arribada de creuers a la ciutat aprofitant la terminal existent
GRUP 1

Responsabilitats

Tot i que algun membre del grup no considerava massa viable l’acció, la resta
considera que ja que es disposa d’aquesta infraestructura dirigida als creuers, cal
aprofitar-la.

Ajuntament

Prioritat

MITJA

4.6.7 Desenvolupar altres eixos de treball relacionats amb productes turístics propis, destacats i/o únics
de la ciutat (Tarragona medieval, i modernista, platges naturals, festes –Santa Tecla, Setmana Santa...-,
Tarraco Viva, congressos, educació, indústria, oferta turística urbana - festivals, concerts)
GRUP 1

No s’han recollit observacions

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

4.6.8 Promocionar l’oferta turística de la ciutat de cara al turisme provincial i turisme de proximitat
GRUP 1

No s’han recollit observacions

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

4.7 Consolidar Tarragona com la ciutat comercial de referència del sud de Catalunya

PROPOSTES D’ACCIONS
4.7.1 Activar una Oficina del Comerç per tal de donar resposta tant a les múltiples necessitats dels nous
emprenedors comercials com dels comerços ja existents
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Ja existeixen les associacions de comerciants que fan part d’aquesta feina, o el
servei que ofereix el viver d’empreses als emprenedors. Seria duplicar serveis.

4.7.2 Potenciar el comerç de ciutat aprofitant les sinèrgies amb els grans centres comercials
GRUP 1

No s’han recollit observacions

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

MITJA

4.7.3 Potenciar l’especialització dels establiments comercials existents o de nova creació afavorint
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l’efecte crida per a d’altres establiments
GRUP 1

No s’han recollit observacions

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

4.7.4 Redefinir la zona comercial del centre (PECom2008)
GRUP 1

No s’han recollit observacions

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

MITJA

4.7.5 Articular el lligam físic entre el centre i El Corte Inglés mitjançant tramvia o autobús llançadora
(PECom2008)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Aquest lligam quant a transport públic ja existeix mitjançant l’autobús urbà.
D’altra banda, el Corte Inglés ja es troba prou a prop del centre.

4.7.6 Incrementar la competitivitat del “producte” Centre: incorporar nous serveis i aportació de nous
matisos en el mix comercial (noves botigues emmarcades en games més altes, botigues diferencials,
targeta de fidelització, servei de ludoteca, etc.) (PECom2008)
GRUP 1

No s’han recollit observacions

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

NOVES ACCIONS

Identificar i desenvolupar les potencialitats comercials dels diferents barris de la ciutat
GRUP 1

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

4.8 Revitalitzar els mercats públics a la ciutat convertint-se en pols d’atracció comercial amb
incidència en els establiments propers

PROPOSTES D’ACCIONS
4.8.1 Fer accions de comunicació al voltant dels beneficis del producte fresc (dieta mediterrània, poc
embalatge, etc.)
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Ajuntament
Comerciants

Prioritat

MITJA
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4.8.2 Revisió dels horaris d’obertura del mercat per tal d’arribar a un públic més ampli
GRUP 1

Responsabilitats

Existeixen visions contraposades entorn l’acció entre els membres del grup.
Mentre uns pensen que no es pot imposar l’ampliació d’horaris com una obligació
a petits comerciants que es passen ja prous hores treballant, altres opinen que
també cal tenir en compte els interessos i necessitats dels consumidors. Es
plantegen possibilitats com el fet de combinar horaris entre les diferents parades, per exemple.

Ajuntament
Comerciants

Prioritat

ALTA

Finalment, es decideix d’afegir al final “tenint en compte les necessitats i
interessos tant dels comerciants com dels consumidors”

4.8.3 Definir la nova orientació estratègica del nou Mercat Central establint sinèrgies amb la restauració
(PECom2008)
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Ajuntament
Comerciants

Prioritat

MITJA

4.9 Potenciar l’activitat econòmica del Port

El grup afirma no tenir prou coneixement de les competències del Port i de qui n’és responsable, així com
tampoc del seu pla estratègic. Tot i considerar que si tenen fet un pla estratègic, deuen ser accions
apropiades, opten per no fer cap valoració per manca de coneixement suficient. No obstant, s’afegeix una
nova acció en línia amb les observacions recollides.

PROPOSTES D’ACCIONS
4.9.1 Desenvolupar el port exterior (PEAPT2008)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

-

4.9.2 Implantar serveis portuaris les 24 hores (PEAPT2008)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

-

4.9.3 Crear nous accessos al port (PEAPT2008)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat
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-

4.9.4 Optimitzar la xarxa ferroviària interna del Port i estendre-la als nous desenvolupaments
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

-

4.9.5 Reorientar l’accés ferroviari al Port (PEAPT2008)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

-

4.9.6 Desenvolupar projectes de promoció internacional del port (PEAPT2008)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

-

4.9.7 Implantar nous serveis que ofereixin valor afegit al vaixell i a la mercaderia (PEAPT2008)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

-

NOVES ACCIONS

Obrir diàlegs i col·laboracions entre el port i la ciutat per desenvolupar projectes d’ocupació i de
promoció.
GRUP 1

Responsabilitats

-

Ajuntament
Port

Prioritat

ALTA

4.10 Potenciar la cultura com a motor econòmic

PROPOSTES D’ACCIONS
4.10.1 Incentivar la creació d’empreses de l’àmbit cultural (gestió d’equipaments, creació de continguts,
etc.)
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GRUP 1

No s’han recollit observacions

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

MITJA

4.10.2 Potenciar una gestió eficient dels actuals equipaments culturals (per exemple entrades
combinades, tiquets col·lectius, etc.)
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Ajuntament
GENCAT

Prioritat

MITJA

4.10.3 Crear equipaments culturals de referència d’àmbit nacional i internacional que generin també
impactes econòmics a l’entorn
GRUP 1

No s’han recollit observacions

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

MITJA

4.10.4 Organitzar grans esdeveniments en l’àmbit cultural
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Tal i com s’ha comentat anteriorment, no es considera que els grans
esdeveniments siguin rentables ni amortitzables.

4.10.5 Aconseguir que el Museu Nacional de Catalunya sobre el món romà sigui a Tarragona
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit observacions

-

Ajuntament
GENCAT

Prioritat

MITJA

4.11 Millorar l’oferta d’oci a la ciutat fent-la compatible amb la qualitat de vida dels ciutadans
Caldria concretar molt bé a què ens referim quant parlem d’oci i de compatibilitat. Per aquests motius, no
se saben concretar accions per aquest objectiu.
Es pregunta com és que no hi ha accions concretades ja per l’equip redactor.

4.12 Potenciar l’esport com a motor econòmic
Es considera molt complex que l’esport pugui actuar com a motor econòmic de la ciutat. Per aquest motiu,
no es considera adequat l’objectiu. no obstant, sí que es considera necessari que a l’eix 2 s’afegeixin
accions amb l’objectiu de fer accessible l’esport a tota la ciutadania.
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PROPOSTES D’ACCIONS
4.12.1 Construcció de grans equipaments esportius multifuncionals
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

-

4.12.2 Oferir els equipaments esportius existents per a la realització d’actes esportius, culturals i d’oci
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

-

4.12.3 Crear clubs esportius professionals
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

-

EIX 5: TARRAGONA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ
5.1. Enfortir el paper de la Universitat com a pol d’innovació i competitivitat pel teixit econòmic
de la ciutat tot millorant les seves infraestructures i la integració urbana

PROPOSTES D’ACCIONS
5.1.1
Sud

Desenvolupar i donar continuïtat al projecte de Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya

GRUP 3

Responsabilitats

Tot i valorar-la d’adequada, el grup no té clar si l’acció fa referència només als equipaments d’aquest campus o també als serveis i a la interacció amb la ciutat.
Es comenta que l’acció implica a tot el territori, no només a la ciutat de Tarragona.

Prioritat

URV
MITJA

NOVES ACCIONS

Ser referent en innovació i recerca
GRUP 3

Responsabilitats

Prioritat

Alguns dels participants afirmen que aquesta acció és molt bàsica i que
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correspondria més a un objectiu. Per tant, es descarta

Garantir la participació del govern local en els òrgans decisoris de la URV
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Ajuntament
URV

Prioritat

ALTA

5.2
Ser referents en l’àmbit de la recerca en energies renovables, química, patrimoni
cultural, turisme, enologia i logística, amb la universitat i el teixit empresarial com a principals
actors

Es decideix canviar l’enunciat de l’objectiu, afirmant que durant la diagnosi ja es van descartar
la salut i la nutrició com possibles actius de la ciutat. Així mateix, no s’entén el terme de
patrimoni immaterial quant a recerca i per aquest motiu, es deix només la referència a patrimoni
cultural en general. També s’afegeix la logística tenint en compte que el port és un gran actiu de
la ciutat. I finalment, s’afegeix el teixit empresarial com actor que hauria d’estar implicat també
en l’objectiu.

PROPOSTES D’ACCIONS
5.2.1

Potenciar els instituts existents

GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

5.2.2

MITJA

Retenir i captar talents

GRUP 3

Responsabilitats

Els talents no es poden retenir si no hi ha empreses per fer-ho. Per tant, cal apostar per captar empreses innovadores i de recerca que puguin retenir els talents. En aquest sentit, es reformula l’acció: “Retenir i captar talents mitjançant
l’atracció d’empreses innovadores i de recerca a través d’una estratègia potent
com a ciutat i una aposta clara”

5.2.3

Universitat

Prioritat

Prioritat

Ajuntament
AEQT
ALTA

Crear un ens d’estudi i promoció del patrimoni immaterial

GRUP 3

Responsabilitats

Prioritat

S’elimina perquè es considera que és massa concreta i perquè no es veu la
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necessitat de crear aquest ens.

5.2.4

Campus d’excel·lència

GRUP 3

Responsabilitats

No s’entén a què fa referència l’acció, donat que és massa esquemàtica. Es reformula: “adequar el projecte de Campus d’excel·lència als àmbits en els quals es vol ser referent en recerca”

URV
Ajuntament

Prioritat

ALTA

NOVES ACCIONS

Dotar de les infraestructures necessàries per dur a terme aquest objectiu (sòl, equipaments, serveis...)
GRUP 3

Responsabilitats

Es considera que no hi ha cap acció que faci referència als mitjans per tal
d’aconseguir l’objectiu.

5.3

Ajuntament

Prioritat

ALTA

Fomentar la creació d’empreses relacionades amb l’economia verda

PROPOSTES D’ACCIONS
5.3.1

Crear cursos específics de formació professional

GRUP 3

Responsabilitats

L’acció en sí sembla contradir-se amb l’especialització actual que té Tarragona
(química). També es considera una acció poc assolible, allunyada de la realitat.
Del que es tractaria és de fer complir la llei quant a criteris ambientals. No obstant,
es considera interessant atreure empreses relacionades amb àmbits ecològics. Per
tant, es reformula: “Potenciar cursos específics de formació professional
relacionats amb la sostenibilitat”

-

GENCAT
Ajuntament
Govern Estat
AEQT
Cambres
Comerç

Prioritat

MITJA

NOVES ACCIONS

Crear la figura d’agent ambiental a l’Ajuntament per tal que faci controls de la gestió ambiental que fan
les empreses
GRUP 3

És el que es troba a faltar per tal de potenciar l’economia verda

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

MITJA
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5.4
Potenciar la relació administració-universitat-empresa en la definició dels àmbits de
recerca i en la generació de valor d’aquests

PROPOSTES D’ACCIONS
5.4.1 Crear un marc estable per a la coordinació i el disseny de les polítiques de recerca, transferència
tecnològica i innovació entre els agents del sistema territorial d’innovació (empreses innovadores,
cambres de comerç i patronals, sindicats, universitats, parcs tecnològics, etc.) (PECamp2008)
GRUP 3

Responsabilitats

Aquesta acció no es correspon massa amb l’objectiu plantejat. Hauria de ser una acció de l’objectiu 5.2 i, per tant, no caldria que existís l’objectiu 5.4.

Tots
agents

els

Prioritat

ALTA

5.5
Impulsar una activitat econòmica d’alt valor afegit afavorint les inversions productives
en I+D+I, potenciant la internacionalització i promocionant l’establiment d’empreses basades en
el coneixement i la creativitat

PROPOSTES D’ACCIONS
5.5.1 Potenciar la creació i l’establiment de spin-offs vinculats amb les temàtiques d’excel·lència en la
recerca
GRUP 3

Responsabilitats

Es considera que tant l’objectiu com l’acció haurien de ser propostes d’acció a incloure en l’objectiu 5.2.
-

URV
Govern
Estatal
GENCAT

Prioritat

ALTA

5.6
Facilitar l’accés de tots els col•lectius a les TIC i promoure’n la seva utilització sota
criteris responsables i crítics, afavorint l’eliminació de la fractura digital

PROPOSTES D’ACCIONS
5.6.1
GRUP 3

Educar i sensibilitzar a la ciutadania pel que fa a l’ús de la societat de la informació
Responsabilitats

Prioritat
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No s’han recollit comentaris

5.6.2

-

Ajuntament

ALTA

Millorar les actuals infraestructures de telecomunicacions

GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Ajuntament
GENCAT
Teixit
empresarial

Prioritat

ALTA

EIX 6: TARRAGONA PER LA CULTURA I L’EDUCACIÓ
6.1

Aconseguir que Tarragona esdevingui una veritable ciutat educadora

PROPOSTES D’ACCIONS
6.1.1 Potenciar l’educació (formal, no formal i informal) en totes les actuacions, programes i
esdeveniments de la ciutat a través del PEC i les seves eines
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Ajuntament
GENCAT
IMED

Prioritat

ALTA

6.1.2 Reforçar la corresponsabilitat educativa de l’ajuntament a través de la transversalitat interna, el
reconeixement educatiu i la implicació i compromís de la ciutadania
GRUP 3

Responsabilitats

Es considera que cal afegir al final: “i incrementant la cooperació amb la comunitat educativa no universitària”, traient aquest redactat de l’acció següent, doncs no hi té sentit.

Ajuntament
Ciutadania

Prioritat

ALTA

6.1.3 Incrementar la cooperació amb la comunitat educativa no universitària. A través del
reconeixement i valoració de la funció dels centres educatius, especialment del professorat i mestres.
Tot promovent i dinamitzant les accions educatives (complementàries i escolars).
GRUP 3

Responsabilitats

Es treu l’inici de l’enunciat: “incrementar la cooperació amb la comunitat educativa no universitària”, doncs no té subjecte. No obstant, com que sembla que el subjecte sigui l’Ajuntament es considera més adient amb l’acció anterior.
S’elimina també “A través del” i es substitueix per “Potenciar el”

6.1.4

Prioritat

Administracions
Òrgans
de
ALTA
participació
escolar

Potenciar que les diferents persones esdevinguin agents educatius, que cooperin en l’assoliment

68

dels objectius de la ciutat Educadora
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Prioritat

Administracions ALTA

NOVES ACCIONS

Crear un consell de l’educació a la ciutat que incorpori tots els òrgans de participació escolars existents i
tota la resta d’agents educatius
GRUP 3

Responsabilitats

Com acció que pot propiciar el contacte i la col·laboració de tots els agents
educatius per tal de treballar en un projecte comú de ciutat.
-

Ajuntament
IMED

Prioritat

ALTA

Un dels participants, comenta que les accions incloses en l’actualització del Projecte de Pla Educatiu de
ciutat seran incorporades en el Pla Tarragona 2022.

6.2
Promoure una ciutat que eduqui des de la diversitat de manera transversal per millorar
la convivència

PROPOSTES D’ACCIONS
6.2.1 Establir mesures per tal de garantir que es compta amb bons equips d’educadors que coneixen
el patrimoni i les llengües i que presten atenció a la diversitat
GRUP 3

Responsabilitats

Es comenta que el que cal canviar són els sistemes actuals de selecció de personal per tal d’adaptar-los més a les necessitats i així poder garantir el que planteja l’acció. En aquest sentit, s’afegeix al final: “superant els actuals sistemes
de selecció de personal”

6.2.2

Prioritat

Ajuntament
GENCAT
MITJA

Incloure l’acompanyament a les famílies en els processos educatius

GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Centres
educatius
Ajuntament

Prioritat

ALTA

NOVES ACCIONS

Potenciar el coneixement mutu entre les diverses cultures presents a la ciutat
GRUP 3

Responsabilitats

Prioritat
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No s’han recollit comentaris

-

Ajuntament

ALTA

Educar la ciutat i la ciutadania en la cultura de la gestió dialogada dels conflictes a través de la mediació
GRUP 3

Responsabilitats

Es considera necessari que la gent sàpiga que la mediació és una eina molt útil
per resoldre qualsevol conflicte.
-

6.3

Ajuntament
GENCAT

Prioritat

ALTA

Aconseguir una veritable societat trilingüe (català-castellà-anglès)

Es considera que l’objectiu ha d’apostar per més llengües. En aquest sentit, es substitueix
“trilingüe” per “multilingüe” i s’elimina el parèntesi.

PROPOSTES D’ACCIONS
6.3.1

Fomentar la presència pública i ús del català com a element de cohesió social

GRUP 3

Responsabilitats

Cal afegir també el “coneixement” després de “presència pública”

-

Prioritat

Ajuntament
ALTA
GENCAT
Mitjans
de
comunicació

6.3.2 Buscar fórmules de cooperació entre el sector públic i privat per incrementar el coneixement de
l’anglès a la ciutadania, a tots nivells
GRUP 3

Responsabilitats

Es considera que cal fer incís en més llengües, no només en l’anglès. Per tant, s’elimina la part final a partir de “l’anglès a la....” i es substitueix per “llengües estrangeres, amb especial incidència en l’anglès, a la ciutadania, a tots nivells”
-

Ajuntament
GENCAT
Centres
educatius
Teixit
empresarial

Prioritat

ALTA

NOVES ACCIONS

Promoure programes educatius europeus d’intercanvi relacionats amb les llengües
GRUP 3

Responsabilitats

Com a mitjà per aconseguir l’objectiu

-

GENCAT
Ajuntament
Centres
educatius

Prioritat

MITJA
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6.4

Posar en valor els equipaments culturals de la ciutat i apropar-los a la ciutadania

PROPOSTES D’ACCIONS
6.4.1 Rehabilitar i adequar els edificis que hagin d’esdevenir equipaments culturals (per exemple La
Tabacalera, etc.) (PLEC2010)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Ajuntament
GENCAT
Govern estatal

Prioritat

ALTA

6.4.2 Crear un ens de gestió específic amb personalitat jurídica pròpia per a la gestió dels
equipaments escènicomusicals (PLEC2010)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

6.4.3

Ajuntament

ALTA

Promocionar i facilitar l’accés als equipaments culturals de la ciutat i millorar-ne la difusió

GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

6.4.4

Prioritat

Ajuntament
Altres
responsables
equipaments

Prioritat

ALTA

Promocionar la producció cultural autòctona i la seva difusió

GRUP 3

Responsabilitats

La paraula autòctona pot confondre i deixar fora la interculturalitat, i no s’acaba d’entendre el sentit de l’acció. Per això es reformula: “Professionalitzar i
promoure la producció cultural a la ciutat i la seva difusió”

Prioritat

Agents culturals
MITJA

NOVES ACCIONS

Definir una programació cultural adequada als interessos de la ciutat
GRUP 3

Responsabilitats

No es pot parlar només d’equipaments, sinó també d’oferta.

-

Prioritat

Ajuntament
ALTA
Altres
agents
culturals

Facilitar l’accés de la ciutadania a participar de manera activa en el fet cultural de la ciutat
GRUP 3

Cal fer accessibles les activitats culturals a tothom

Responsabilitats

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

Promocionar la diversitat i riquesa cultural de la ciutat, sense deixar col·lectius marginats en aquest
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sentit
GRUP 3

Responsabilitats

S’ha inclòs l’acció al trobar a faltar algun esment a la interculturalitat

-

Prioritat

Ciutadania
ALTA
Administracions

Fer present la cultura tarragonina a Europa i el món
GRUP 3

Responsabilitats

Com més reconeguda sigui, més potencial tindrà

-

Agents culturals
GENCAT
MITJA
Institut Ramon
Llull
SEACEX

-

6.5

Prioritat

Promoure una actitud cívica i respectuosa per part de tots els ciutadans de Tarragona

Cal canviar “tots els ciutadans” per “tota la ciutadania”

PROPOSTES D’ACCIONS
6.5.1

Realitzar campanyes a les escoles

GRUP 3

Responsabilitats

No agrada la paraula “campanyes” i cal referències a l’àmbit de la sensibilització. Així es reformula: “Realitzar programes i accions educatives a les escoles envers
el civisme i el respecte”

6.5.2

Centres
educatius

Prioritat

MITJA

Realitzar campanyes de sensibilització ciutadana

GRUP 3

Responsabilitats

Igual que en l’anterior es reformula: “Realitzar programes i accions educatives i de sensibilització ciutadana envers el civisme i el respecte”

Ajuntament
Teixit
Associatiu

Prioritat

MITJA

NOVES ACCIONS

Incorporar la diversitat existent a la ciutat en el desenvolupament d’objectius comuns. Fer que aquests
objectius es treballin en el marc de la diversitat.
GRUP 3

Responsabilitats

Prioritat
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Novament es troba a faltar algun esment a la diversitat en l’àmbit del civisme i el respecte
-

Teixit
Associatiu
Ajuntament

ALTA

EIX 7: TARRAGONA PER LA QUALITAT AMBIENTAL
7.1

Promoure l’estalvi i eficiència energètica i la generació d’energies renovables

PROPOSTES D’ACCIONS
7.1.1

Implantar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Tarragona

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.1.2 Desenvolupar el Pla municipal d’adequació de l’enllumenat exterior i establir mecanismes
d’inspecció i control de les il·luminacions al municipi (PALS2008)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

NOVES ACCIONS

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-
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7.2

Millorar la qualitat ambiental de la ciutat

PROPOSTES D’ACCIONS
7.2.1 Dur a terme campanyes de seguiment i difusió de les condicions ambientals de la ciutat fent
especial èmfasi en la qualitat de l’aire.
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.2.2 Promoure el desenvolupament de projectes de millora de la qualitat ambiental de la ciutat (dia
sense cotxes, campanyes contra el soroll, seguiment de els emissions de la indústria química i el port
etc...)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

NOVES ACCIONS

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-
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7.3

Potenciar la reducció dels residus i la segregació en origen

PROPOSTES D’ACCIONS
7.3.1 Millorar la recollida selectiva de les diferents fraccions de residus (paper-cartró, vidre, envasos,
matèria orgànica, fracció vegetal, roba, voluminosos, etc.)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.3.2

Incentivar la reducció i reutilització de residus a la indústria

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.3.3

Millorar la recollida selectiva dels residus comercials (PAGRM2009)

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.3.4 Implantar mesures fiscals per tal de repercutir a les activitats econòmiques (sector comercial) el
cost de la gestió dels seus residus (PAGRM2009)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.3.5

Definir un nou model de recollida de residus a la Part Alta (PAGRM2009)

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.3.6

Millorar la recollida selectiva tant a les deixalleries fixes com a les mòbils (PAGRM2009)

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.3.7 Portar a terme accions de prevenció en la generació de residus a dependències municipals,
centres d’ensenyament, activitats econòmiques i ciutadania (PAGRM2009)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

NOVES ACCIONS
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GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.4

Millorar l’abastament, el sanejament i l’eficiència en el consum de l’aigua

PROPOSTES D’ACCIONS
7.4.1
GRUP 4

Diversificar les fonts d’abastament d’aigua de la xarxa d’abastament municipal (PALS2008)
Responsabilitats

Prioritat

-

7.4.2 Establir un protocol de control i seguiment dels episodis de contaminació o incidències a l’aigua
per abocaments incontrolats (PALS2008)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.4.3 Potenciar la instal·lació de sistemes que permetin l’aprofitament de les aigües pluvials i grises
als habitatges, activitats comercials i industrials (PALS2008)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.4.4 Establir mecanismes per a la reutilització de l’aigua tractada a les estacions depuradores del
municipi (PALS2008)
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GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.4.5

Realitzar auditories de consum d’aigua a les dependències i equipaments municipals (PALS2008)

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

NOVES ACCIONS

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.5
Promoure mesures per a l’adaptació de la ciutat i els seus ciutadans als efectes del
canvi climàtic

PROPOSTES D’ACCIONS
7.5.1 Desenvolupar un estudi per conèixer les potencials afectacions del canvi climàtic a la ciutat de
Tarragona (augment del nivell del mar, etc.)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

NOVES ACCIONS
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GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.6

Vetllar per la qualitat ambiental de l’espai públic

PROPOSTES D’ACCIONS
7.6.1

Millorar el servei de neteja viària

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.6.2

Millorar la urbanització (asfaltat, etc.)

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.6.3 Elaborar i desenvolupar un Pla de Gestió i Manteniment de l’espai públic de Tarragona
(PALS2008)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

NOVES ACCIONS

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-
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GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.7

Incrementar el nivell de sensibilització ambiental entre la població

PROPOSTES D’ACCIONS
7.7.1

Establir un programa estable d’activitats d’educació ambiental a primària i secundària

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.7.2 Ser transparents i comunicatius amb les dades ambientals del municipi (generació de residus,
recollida selectiva, consum d’energia, estalvi energètic, energies renovables, etc.)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.7.3 Fer campanyes de sensibilització ciutadana que impliquin directament al ciutadà i el motivin a
reduir entre tots l’impacte ambiental del municipi
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

NOVES ACCIONS

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-
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GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.8

Millorar la conservació del patrimoni natural i promocionar la seva difusió

PROPOSTES D’ACCIONS
7.8.1
GRUP 4

Dotar de protecció legal els espais de més valor natural
Responsabilitats

Prioritat

-

7.8.2 Desenvolupar elements de difusió del patrimoni natural com per exemple plafons informatius,
jornades, etc.
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.8.3
GRUP 4

Desenvolupar un centre d’interpretació del patrimoni natural de Tarragona
Responsabilitats

Prioritat

-

7.8.4 Elaborar un pla de gestió, conservació i recuperació de l’espai fluvial del Francolí i el Gaià
(PALS2008)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.8.5 Desenvolupar un programa d’actuacions de millora i adequació de les zones inundables i punts
crítics del municipi (PALS2008)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat
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-

7.8.6 Potenciar la creació d’horts urbans com a element de millora del patrimoni natural així com de
cohesió social
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.8.7 Potenciar els espais lliures existents identificant aquells que presenten especials potencialitats
per a jugar un major protagonisme en el conjunt del sistema com a elements “nodals” o d’articulació de
tot el sistema (PDEVU2010)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.8.8 Relligar els espais “nodals” mitjançant espais adequats per a la seva inclusió en el sistema
d’espais verds (PDEVU2010)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.8.9 Considerar el territori agrícola productiu com una peça fonamental dels paisatges del Camp de
Tarragona, incorporar-lo al planejament com a espais per preservar i endegar models de futur perquè
siguin viables econòmicament (PECamp2008)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

NOVES ACCIONS

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-
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EIX 8: TARRAGONA, GESTIÓ EFICIENT I PARTICIPATIVA
En relació a aquest eix, i tenint en compte que és un eix totalment transversal, s’ha analitzat en tots els
grups de treball. No obstant, en els grups 1, 2 i 3 s’ha treballat d’una forma més superficial fent especial
incidència en propostes de noves accions (tot i que algun d’aquests grups també ha valorat algunes de les
accions que incorpora), mentre que el grup 4 és el que l’ha treballat amb més profunditat valorant les
accions incloses així com aportant noves propostes.

8.1 Aconseguir una gestió municipal eficient i eficaç, modernitzant la gestió administrativa
treballant per processos

PROPOSTES D’ACCIONS
8.1.1 Definir una cultura corporativa comuna i crear mecanismes per fer-ne difusió (IPDPC2010)
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

NO VALORADA

NO VALORADA

No
s’han
comentaris

GRUP 4

recollit

RESPONSABILITATS:

-

Personal
Ajuntament

RESPONSABILITATS:

-

PRIORITAT: ALTA

PRIORITAT:

8.1.2 Desenvolupar una nova cultura d’avaluació de resultats en la gestió
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

NO VALORADA

NO VALORADA

No
s’han
comentaris

GRUP 4

recollit

RESPONSABILITATS:

-

Personal
Ajuntament

PRIORITAT: ALTA

RESPONSABILITATS:

PRIORITAT:

8.1.3 Reforçar la transparència i la comunicació interna de l’ajuntament, implementant un pla de
comunicació interna i potenciant la intranet com a eina informativa i de trobada (IPDPC2010)
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

NO VALORADA

NO VALORADA

Afegir
“·millorant”
després “interna i...”
RESPONSABILITATS:

-

Ajuntament

GRUP 4

RESPONSABILITATS:

-

1

PRIORITAT: ALTA

PRIORITAT:

8.1.4 Millorar la relació i grau de coneixement entre tècnics municipals i tècnics d’altres administracions
relacionades amb l’objectiu de col·laborar en projectes conjunts
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4

NO VALORADA

NO VALORADA

Afegir
després
de
“tècnics municipals”, “i
entre aquests”
RESPONSABILITATS:

-

Ajuntament
Altres
administracions

PRIORITAT: ALTA

RESPONSABILITATS:

-

PRIORITAT:

8.1.5 Crear dinàmiques i espais que generin confiança i col·laboració entre figures polítiques i tècniques
(IPDPC2010)
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

NO VALORADA

NO VALORADA

No
s’han
comentaris

GRUP 4

recollit

RESPONSABILITATS:

-

Ajuntament

RESPONSABILITATS:

-

PRIORITAT: ALTA

PRIORITAT:

GRUP 4

8.1.6 Potenciar i facilitar la e-administració
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

NO VALORADA

NO VALORADA

No
s’han
comentaris

recollit

RESPONSABILITATS:

-

Ajuntament

PRIORITAT: ALTA

RESPONSABILITATS:

PRIORITAT:

8.1.7 Facilitar els tràmits administratius a les empreses i a la ciutadania, i fer-los eficaços
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

NO VALORADA

NO VALORADA

Afegir al final: “i
promoure la finestra
única”
RESPONSABILITATS:

-

Ajuntament

PRIORITAT: ALTA

GRUP 4

RESPONSABILITATS:

PRIORITAT:

2

8.1.8 Millora de les ordenances municipals actuals, incorporant els nous estàndards de gestió i
tecnològics (compra verda, pagament per generació de residus, civisme, paisatge urbà, etc.)
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

NO VALORADA

NO VALORADA

Treure ·”millora de les
ordenances municipals
actuals” i substituir per
“Establir criteris de
sostenibilitat en els
procediments interns
de l’Ajuntament”
RESPONSABILITATS:

-

Ajuntament

PRIORITAT: ALTA

GRUP 4

RESPONSABILITATS:

PRIORITAT:

8.1.9 Agilitzar la presa de decisions i acotar els períodes màxims de discussió abans de prendre una
decisió
GRUP 1

GRUP 2

No s’entén el sentit que té. NO VALORADA
S’afirma que tot depèn de
les decisions a prendre:
algunes permetran acotar
el temps, però d’altres no.

GRUP 3

GRUP 4

Substituir “discussió”
per “resolució”
RESPONSABILITATS:

-

Ajuntament

PRIORITAT: MITJA

RESPONSABILITATS:

PRIORITAT:

8.1.10 Tenir en compte totes les vessants de la diversitat en les polítiques municipals
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

NO VALORADA

NO VALORADA

No s’acaba d’entendre

GRUP 4

RESPONSABILITATS:

PRIORITAT:

NOVES ACCIONS
Treballar de forma transversal.
GRUP 1

Responsabilitats

S’afirma que durant la diagnosi ja es va comentar que era necessari poder
treballar els objectius de forma més transversal i que s’esperava que el pla d’acció
ho permetés. Per aquest motiu, es planteja la necessitat que el pla estratègic disposi d’una acció tant important com aquesta.

Ajuntament

Prioritat

ALTA

Implantar un sistema de treball per processos

3

GRUP

Responsabilitats

Per tal de concretar una part de l’objectiu

-

Ajuntament

Prioritat

ALTA

Garantir la representació i la capacitat de decisió en assumptes públics dels diferents col·lectius i visions
que conformen la pluralitat de la ciutat
GRUP

Responsabilitats

Cal fomentar la participació i que aquesta sigui efectiva

GRUP

-

Ajuntament

Responsabilitats

Prioritat

ALTA

Prioritat

-

GRUP

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP

Responsabilitats

Prioritat

-

8.2

Avançar en la cultura de la participació ciutadana

PROPOSTES D’ACCIONS
8.2.1
GRUP 4

Potenciar els fòrums de participació actuals
Responsabilitats

Prioritat

-

8.2.2
GRUP 4

Organitzar processos participatius vinculats a les diferents àrees (PAM 2008)
Responsabilitats

Prioritat

4

-

8.2.3

Utilitzar les xarxes socials com a elements de participació dels ciutadans

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

8.2.4

Incorporar la participació ciutadana en tots els plans desenvolupats a la ciutat

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

8.2.5

Portar a terme una experiència pilot de pressupostos participatius en un àmbit concret

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

8.2.6

Crear un espai participatiu a la pàgina web municipal (PAM2008)

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

7.8.7 Potenciar els espais lliures existents identificant aquells que presenten especials potencialitats
per a jugar un major protagonisme en el conjunt del sistema com a elements “nodals” o d’articulació de
tot el sistema (PDEVU2010)
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

NOVES ACCIONS

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

-
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1

INTRODUCCIÓ

El present informe correspon als resultats obtinguts durant les sessions de participació territorials
realitzades amb les entitats presents als barris de la ciutat de Tarragona durant el procés d’elaboració del
Pla Estratègic “Tarragona 2022”.

Les dades d’aquestes sessions es mostren a la taula següent.
TORREFORTA
Dia

01/12/2010

Horari

18:30 – 21:00

Núm.
participants

21

Entitats

- AAVV Camp Clar
- AAVV El Pilar
- AAVV Floresta
- AAVV Progressista
- AMPA Guarderia el Ninot
- AMPA IES Camp Clar
- Associació Cultural Shorouk
BONAVISTA

Dia

01/12/2010

Horari

18:30 – 20:30

Núm.
participants

10

Entitats

- Foro Ponent
- AAVV Buenos Aires
SANT PERE I SANT PAU

Dia

09/12/2010

Horari

18:30 – 20:30

Nº participants

6

Entitats

- FAV Sant Pere i Sant Pau
- AAVV La Unión
IMPERIAL TARRACO

Dia

09/12/2010

Horari

18:30 – 20:45

-

As. de Dones de Torreforta
Associació Yocra
Centre Cívic Ponent
Federació veïns
Fundació Casal Amic
Llar Jubilats La Granja
Llar Jubilats Torreforta

- Escola Joan XXIII
- Veïns/es a títol individual

- AAVV Sant Ramon i Sant Salvador

7

Núm.
participants

8

Entitats

- AAVV Goya
- AAVV El Port
- As. Cultural Anima’t
PART ALTA

Dia

09/12/2010

Horari

18:30 – 20:30

Núm.
participants

8

Entitats

- Associació de Dones Casc Antic
- AAVV Part Alta
- AAVV Casc Antic

- AAVV Cases Barates
- Play Acció Cultural

- Arquebisbat
- Federació Catalana de Bàsquet
- Cor Ciutat Tarragona

L’estructura de les sessions realitzades ha estat la següent:
8.

Benvinguda

9.

Presentació dinàmica de treball

10. Recull d’atributs de la Tarragona 2022
11. Debat grupal entorn propostes d’actuació
12. Plenari
13. Avaluació de la sessió
14. Cloenda

Així doncs, les sessions es dividien en 2 parts clarament diferenciades:
-

Una primera que es realitzava en plenari, on es demanava als assistents que anotessin els
atributs que pensaven que havia de tenir la ciutat de Tarragona al 2022 per tal d’aconseguir la
ciutat que es volia. Per facilitar el sorgiment d’atributs, es van donar exemples dels àmbits en els
quals calia pensar, com per exemple, la societat, les relacions entre veïns, els equipaments, els
serveis, la mobilitat, l’economia, etc. Les aportacions recollides, en molts casos, es van traduir a
atributs doncs feien més referència a accions concretes, i es van classificar en 3 àmbits més
genèrics: societat, economia i territori.

-

A continuació, es van formar 3 grups que anaren plantejant propostes d’acció per cadascun dels
àmbits determinats en funció de la imatge, formada a través dels atributs, de la Tarragona del
2022 que es desitjava.
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2

ATRIBUTS DE LA TARRAGONA DEL 2022

Atributs globals recollits
Àmbit Social
-

-

-

Cívica (5 esments)
Segura (5 esments)
Atenta a la població en
general, i en especial a la
gent gran, els infants i la
joventut (3 esments)
Equipada a tots els barris
(gent gran, oci, en general)
(3 esments)
Cohesionada (2 esments)
Dinàmica (2 esments)
Integradora (2 esments)
Participativa (2 esments)
Solidària (2 esments)
Implicada (2 esments)
Acollidora
Administració més oberta,
més transparent i coherent
Amb amor a la cultura
Atesa sanitàriament les 24h.
Comunicada socialment
Cultural
Cultura accessible a tothom
Descentralitzada
administrativament
Educadora
Escoltada
Esportiva
Festiva
Formada
Gent sana
Humanitzada
Informada
Integrada (immigració)
Locals per a les entitats
Oberta al mar
Organitzada
Protegida socialment
Punt de referència cultural
Que cregui en la cultura i en
el potencial de la ciutat
Receptiva
Representativa
Sanitat controlada
Serveis necessaris per a la
seva població
Serveis sanitaris

Àmbit territorial
-

-

Accessible (en general,
mobilitat, habitatge) (4
esments)
Neta (4 esments)
Comunicada (3 esments)
Connectada (sense barris
aïllats) (3 esments)
Verda (3 esments)
Amb millor mobilitat (2
esments)
Il·luminada (millor
enllumenat) (2 esments)
Sense contaminació (2
esments)
Àgil
Amb carrers arreglats
Amb manteniment
Amb aparcament
Cohesionada territorialment
Condicionada (espais verds
i parcs)
Dinàmica
Dotada per l’esbarjo
Equilibrada
Ordenada
Organitzada
Planificada
Sostenible
Vertebrada

Àmbit econòmic
-

Comercial (a nivell general i
de barris) (2 esments)
Dinàmica econòmicament (2
esments)
Accessible
Amb ocupació redistribuïda
Amb progressió de futur
Amb una activitat portuària
més dinàmica
Competitiva
Conciliadora (a nivell
laboral)
Diversificada
Oberta a oportunitats
Ocupada
Promocionada
econòmicament
On s’inverteixi
Organitzada
Sense malbarataments de
recursos
Eficient
Coherent
Receptiva
Tecnològica
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-

disponibles per a tothom
Tranquil·la
Valenta i oberta cap a les
associacions
Valorant patrimoni humà i
arqueològic

Atributs recollits per zones

TORREFORTA
Àmbit Social
Segura
Sensible amb la gent gran
Representativa
Participativa
Escoltada
Cívica
Integradora
Amb una cultura accessible
a tothom
- Formada
- Amb més cultura
- Gent sana
- Amb serveis sanitaris
disponibles per a tothom
- Protegida socialment
- Amb amor a la cultura
BONAVISTA
-

Àmbit Social
-

-

Amb barris segurs
Amb més informació sobre
seguretat i més implicació
econòmica de les indústries
del voltant en els barris
Implicada amb els barris
Descentralitzada
administrativament
Amb serveis d’atenció a la
gent gran en els barris
Més cívica

Àmbit territorial
-

Neta
Comunicada
Cohesionada territorialment
Sostenible
Verda
Amb espais verds / parcs
condicionats
Vertebrada

Àmbit territorial
-

-

Amb infraestructures ben
mantingudes
Accessible, sense barreres
arquitectòniques ni carrers
tallats
Connectada, sense barris
aïllats
Amb millor mobilitat
Més neta
Amb més zones verdes
Amb millor enllumenat

Àmbit econòmic
-

Barris comercialment
dinàmics
Diversificada
Amb ocupació redistribuïda
Competitiva
Dinàmica econòmicament

Àmbit econòmic
-

Amb més oferta comercial
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SANT PERE I SANT PAU
Àmbit Social
Integrada (immigració)
Integradora
Sanitat controlada
Atesa sanitàriament les 24h.
Cohesionada
Festiva
Valorant patrimoni humà i
arqueològic
- Comunicada socialment
- Participativa
- Solidària
- Cívica
- Organitzada
- Atenta a la població en
general, i en especial a la
gent gran, els infants i la
joventut
- Educadora
- Segura
- Receptiva
- Esportiva
- Dinàmica
- Acollidora
IMPERIAL TÀRRACO
-

Àmbit Social
Oberta al mar
Amb equipaments en els
barris
- Que cregui en la cultura i en
el potencial de la ciutat
- Més valenta i oberta cap a
les associacions
- Amb una administració més
oberta a la ciutadania, més
transparent i coherent
- Més cívica
- Més humanitzada
- Amb més seguretat i millor
control per part de la policia
local
PART ALTA
-

Àmbit Social
-

Segura

Àmbit territorial
-

Neta
Sense contaminació
Verda
Connectada
Equilibrada
Comunicada
Organitzada
Accessible a nivell de
mobilitat i d’habitatge
Dinàmica
Dotada per l’esbarjo

Àmbit territorial
-

Ben comunicada
Millor connectada
Accessible
Amb millor mobilitat
Amb millor qualitat
ambiental

Àmbit territorial
-

Planificada

Àmbit econòmic
-

Ocupada
On s’inverteixi
Amb progressió de futur
Tecnològica
Organitzada
Conciliadora (a nivell
laboral)
Oberta a oportunitats
Receptiva
Dinàmica
Accessible

Àmbit econòmic
-

Amb una activitat portuària
més dinàmica
Real, amb una
administració que no
malbarati els recursos, més
eficient i coherent en els
projectes

Àmbit econòmic
-

On es fomenti la promoció
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-

Tranquil·la
Solidària
Punt de referència cultural
Cívica
Cohesionada
Atenta amb la gent gran i la
joventut
Amb locals per a les entitats
Amb els serveis necessaris
per a la seva població
Dinàmica
Amb més instal·lacions
destinades a l’ oci

-

Àgil
Accessible
Ordenada
Amb més zones
d’aparcament
Amb més llum
Amb carrers arreglats
Neta

econòmica de la ciutat en
general
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PROPOSTES D’ACCIÓ

Actuacions globals recollides
Àmbit Social
Propostes relatives a la COHESIÓ:
-

Realitzar activitats intergeneracionals que permetin el contacte de la gent gran amb els infants i la
joventut.
Apropar i connectar els barris a Tarragona, portant a terme el projecte de la façana marítima i
soterrant les vies.

Propostes relatives a la CULTURA i l’OCI:
-

-

-

Divulgar la cultura a tota la ciutat, per exemple augmentant-ne la difusió.
Recuperar el Teatre Romà.
Recuperar les Termes del Carrer Sant Miquel.
Redactar un pla estratègic cultural: neutral, sense identitat política; ben definit, amb els objectius
clars; redactat conjuntament amb les entitats; clar, coherent, transparent, pressupostat i
temporalitzat.
Fer una programació cultural comptant amb les associacions, les persones i les empreses de la
ciutat (confiant i creient en les associacions i les iniciatives privades allà on l’administració no pot
arribar). Apostar per una cultura de qualitat i més participativa (que les propostes vinguin de la
societat cap a l’administració i no de l’administració cap a la societat).
Descentralitzar l’oci i la cultura.
Apostar per propostes culturals i d’oci més assequibles.

Propostes relatives a l’EDUCACIÓ:
-

Millorar l’educació per adaptar-la a la realitat de cada zona / barri
Recuperar l’assignatura d’ètica a les escoles
Augmentar l’oferta de formació en oficis, creant, per exemple, escoles d’oficis
Fer convenis amb l’ICE per a que els professors tinguin una mínima formació en psicologia i/o
pedagogia

Propostes relatives a EQUIPAMENTS:
-

-

Crear residències per a la tercera edat repartides per tota la ciutat (3 esments).
Crear centres de dia per a la gent gran repartits per tota la ciutat (3 esments).
Crear pisos tutelats o assistits per tota la ciutat (3 esments).
Crear més llars d’avis en aquelles zones on en manquin i adaptades a les necessitats i expectatives
actuals de la gent gran. En aquesta acció, no es va aconseguir consens, doncs algun participant
considerava que el plantejament actual de les llars d’avis era obsolet i suposava una forma d’aïllarlos. En aquest sentit, s’apostava per fomentar que la gent gran acudís als centres cívics i que en
aquests espais hi hagués activitats adreçades a ells. Això permetria un major contacte
intergeneracional.
Obrir espais i iniciatives destinades a la gent gran del barri.

13

-

Crear més centres cívics a la zona centre i llevant. (2 esments)
Ampliar els horaris dels centres cívics als matins i els caps de setmana.
Crear espais / locals polivalents a cada barri.

-

Ampliar els horaris de les biblioteques (matins i caps de setmana).
Crear més places de llars d’infants a tots els barris (2 esments).
Millorar els equipaments educatius i ampliar-los segons les necessitats de cada zona (treure els
barracons) (2 esments).
Proporcionar ajuts als pares que treballen, dotant el barri d’escoles bressol, centres per a deixar els
nens i programant activitats d’estiu gratuïtes.

-

-

-

Dotar de zones esportives més obertes a la ciutadania en general (sense pagament ni cessions)
Obrir les instal·lacions esportives disponibles a les escoles a tota la població per tal de facilitar la
realització d’activitats esportives a tothom.
Dotar amb el material suficient i adequat als usuaris tots els equipaments esportius existents a la
ciutat.

Dotar els barris d’equipaments culturals, socials i esportius (sobretot a la part baixa i centre) i
potenciar les existents. (2 esments)
Dotar de locals per a joves amb activitats sobre educació, riscos i mals hàbits, dependències...
Obrir espais i iniciatives destinades a la gent jove del barri.
Reconvertir l’antic institut en equipaments i serveis per al barri (sobretot dirigits als joves, amb
zona esportiva i de lleure).

-

Fer un nou CAP a la part baixa.

-

Construir un centre d’acollida dotat d’orientadors professionals.

Propostes relatives a SERVEIS:
-

Fomentar l’esport, tant des de l’administració com des de les entitats.
Dotar al barri de serveis administratius mínims, com per exemple una oficina d’atenció al ciutadà.

Propostes relatives a la INFORMACIÓ i COMUNICACIÓ:
-

Millorar la informació que arriba als barris sobre activitats i qüestions socials i culturals que es
realitzen a Tarragona, fent-la arribar a les entitats presents (llars, AAVV, col·lectius de dones, etc.).
per tal que la difonguin entre els seus socis i sòcies i entre la ciutadania en general.

Propostes relatives a la PARTICIPACIÓ
-

Augmentar la implicació i presència de les associacions de veïns.
Crear eines i instruments, per exemple un pla d’integració, que motivin a la població a formar part
de les entitats de la ciutat.
Descentralitzar les festes patronals, realitzant els actes no només al centre sinó repartint-los per
totes les zones de la ciutat.
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-

Compartir els espais existents (escoles, locals d’entitats, entre d’altres).

Propostes relatives a la SEGURETAT:
-

Augmentar la presència policial a les vies públiques, augmentant l’ajuda i la vigilància i disminuint
l’afany recaptador.
Augmentar la plantilla de guarda urbana per millorar la seguretat ciutadana.
Millorar el control policial en el barri i dotar el barri de policia de proximitat o brigada de barri.
Establir plans d’evacuació i plans d’informació que arribin a tots els veïns del barri, per exemple
mitjançant tríptics, servei de megafonia o cartells i panells informatius.
Potenciar la figura del “policia de barri”.

Propostes relatives a la SENSIBILITZACIÓ:
-

Dotar de dinamitzadors, educadors, agents cívics de carrer (2 esments).
Educar a les persones en el civisme.
Fer campanyes d’educació alimentària per a la salut.
Dotar de més mediadors per resoldre els conflictes existents entre els immigrants i els autòctons,
principalment centrats en temes d’habitatges.
Elaborar un pla d’acollida que vinculi tant a l’administració com al teixit associatiu.
Fer complir les ordenances, augmentant-ne el control.
Fer complir la regulació sobre tinença d’animals i deposicions a la via pública.

Propostes relatives a SANITAT:
-

Dotar a tots els barris d’una atenció sanitària les 24h.

Propostes relatives a altres àmbits:
Recuperar la figura dels “serenos” però adaptada a la realitat actual, com una figura que pugui
ajudar a gent que necessita alguna cosa durant la nit i que pugui també vigilar. No tots els
participants consideren adequada aquesta acció, doncs la valoren de complicada, sobre tot, pel fet
de la vigilància que consideren que ha de ser una funció més de personal qualificat.
- Augmentar la implicació econòmica de la indústria en el barri incidint en aspectes de caire social
(festes de barri, gratuïtat dels llibres de text, activitats infantils i juvenils d’estiu gratuïtes, millora
de l’enllumenat de Nadal, etc.).
- Fer un bon manteniment, control i condicionament de les zones d’oci nocturn (insonorització,
seguretat, etc.).
- Treure l’oci nocturn de la ciutat.
- Millorar la gestió del menjador social del barri.
- Fer que la recaptació recollida a través de taxes i impostos en el barri (aparcament, mercat dels
diumenges, indústria del voltant del barri) reverteixi en el propi barri.
Àmbit territorial
-

Propostes relatives a l’ACCESSIBILITAT i COHESIÓ TERRITORIAL:
- Eliminar les barreres territorials: les torres d’alta tensió, crear ponts peatonals a l’autovia de Reus,
eliminar les barreres arquitectòniques dels edificis, etc.
- Arreglar voreres i carrers eliminant les barreres existents.
- Omplir els descampats que queden entre barris, urbanitzant més carrers, posant-hi equipaments,
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etc.

Propostes relatives a la QUALITAT AMBIENTAL:
- Controlar la contaminació acústica (veïnal, trànsit, avions, industrial).
- Fer controls de l’aire i de les condicions ambientals i seguiment de les emissions industrials.

Propostes relatives a l’ENLLUMENAT:
- Millorar l’enllumenat de tots els barris (2 esments).
- Canviar l’enllumenat públic per un de no contaminant i més eficient.

Propostes quant a EQUIPAMENTS:
- Dotar als parcs d’equipaments per a infants, però també per a gent gran, per tal de facilitar el
contacte intergeneracional.
- Dotar de WC públics.

Propostes quant a MOBILITAT
- Elaborar un pla de mobilitat de tota la ciutat.

- Crear nous transports públics: tramvia, carrils bici, etc., que arribin a tots els barris.
- Augmentar les línies d’autobús entre el barri de Bonavista i les Gavarres.
- Millorar la planificació del transport públic i fer-lo més equilibrat per a totes les zones de Tarragona,
gestionant-lo com un servei públic que, com a tal, no té perquè ser rentable.
- Millorar el transport públic en clau de territori, facilitant la intermodalitat i la connexió entre els
diferents tipus de transport públic existents o futurs.
- Apropar l’AVE a la ciutat.
- Centralitzar territorialment el transport públic a través de rodalies o del tramvia, amb una estació
central i tenint en compte l’eix Camp de Tarragona.

-

Convertir la T-11 i la N-340 en avingudes.
Reconvertir el Camí de la Coma en una carretera.
Treure la via del tren de la part de la platja i convertir-ho en una via verda.
Moure la sortida de l’AP-7 cap al polígon Riu Clar, per tal d’eliminar-la com a barrera.
Reconvertir el traçat de l’Avinguda Andorra en un carrer, deixant de ser una carretera amb
predomini per al cotxe i passant a ser un vial ciutadà.

- Millorar i vigilar la seguretat vial, posant més passos de vianants, més senyalització (sobret tot als
barris).
- Descongestionar el trànsit del Carrer Deu.

- Millorar les entrades i sortides del barri.
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- Obrir un accés del Carrer Vint-i-sis a la N340.
- Millorar l’accessibilitat a diferents espais de la ciutat com ara la Part Alta, les platges, entre d’altres
... creant accessos més pràctics.

- Arreglar la pavimentació dels carrers de vianants (Carrer Set i Carrer Vuit) per a que no rellisquin
quan plou.

- Augmentar i millorar la senyalització dels carrers, per exemple posant cartells informatius.

- Fer una xarxa de carrils bici, que es vagi adaptant a les necessitats i possibilitat futures, que
serveixi per connectar tota la ciutat.
- Dotar d’aparcaments per a bicis.

- Crear aparcaments dissuasoris a les entrades de Tarragona (on està el ranxo, a la zona de la
Mercedes-Benz, a l’entrada de la Savinosa i prop de la muntanya de l’Oliva), amb preus mòdics, que
donin ocupació a gent discapacitada i grans, però sempre tenint en compte els pàrquings ja
existents a la ciutat i les places d’aparcaments disponibles en els mateixos. (2 esments genèrics a
l’ampliació d’aparcaments dissuasoris)
- L’anterior acció hauria d’anar acompanyada amb la racionalització dels preus dels pàrquings ja
existents, per tal de fer possible que la gent que ho necessiti, també pugui aparcar al centre.
- Així mateix, els aparcaments dissuasoris a les entrades haurien d’estar connectats amb el transport
públic urbà.

Propostes relatives a la NETEJA VIÀRIA:
- Sensibilitzar per tal que la gent embruti menys.
- Posar més multes i sancions per infraccions referents a la neteja.

- Organitzar els recursos referents a neteja de la ciutat per tal de millorar aquest servei i fer-lo més
operatiu (per exemple que tots els contenidors que es troben junts es puguin buidar amb el mateix
camió).
- Dotar de més contenidors de recollida selectiva a tots els barris.
- Instal·lar més contenidors subterranis.

- Controlar els abocadors il·legals.

-

Millorar i augmentar en general la neteja del barri.
Netejar l’entorn del barri que s’ha convertit en un abocador.
Fer el manteniment dels descampats.
Millorar i accelerar la neteja del mercat dels diumenges i dels seus voltants.
Millorar la neteja dels carrers.
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Propostes relatives a la PLANIFICACIÓ:
- Fer una millor planificació de totes les obres que es duen a terme a la ciutat, amb un major control
per part de l’administració i parlant-ne amb la població implicada. Cal augmentar la coordinació
entre les diferents obres que es realitzen per estalviar recursos i ser més eficients.
- Consultar amb les AAVV i els regidors de barris per conèixer els problemes particulars de cadascun.
- Elaborar un POUM capaç de cobrir les necessitats dels veïns del barri però també d’aquells que
accedeixen al barri per oci o per treball.

Propostes relatives a ESPAIS VERDS:
- Crear més espais verds.
- Fer més zones verdes per disminuir l’excés d’asfalt en el barri.
- Fer vies verdes que connectin tota la ciutat aprofitant els recursos disponibles (el riu, el pont del
diable, etc.).

Propostes relatives a altres àmbits:
- Soterrar les línies d’alta tensió (2 esments).
- Donar valor i fer accessible tot el patrimoni arqueològic (per exemple, el pont del diable, actualment
amb veritables dificultats per accedir-hi).
- Fer que tots els edificis públics funcionin amb energies renovables.
Àmbit econòmic
Propostes relatives a l’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:
-

Millorar l’eficiència de la gestió de l’administració pública. (2 esments)
Fer un seguiment i control pressupostari de l’administració i una millor gestió dels impostos, per tal
que sigui més transparent i realista pressupostàriament. (2 esments)
Ser més coherents en els projectes, elaborant una planificació realista quant al pressupost i les
necessitats.
Reduir el nombre d’alts càrrecs a l’administració i substituir-los per més personal, per exemple, a
la brigada municipal.
Contenir la despesa econòmica dels càrrecs públics (contenció en les dietes, els càrrecs de
confiança, etc., i publicar el patrimoni dels càrrecs polítics).
Agilitzar els tràmits administratius assolint més professionalització i competència.

Propostes relatives a l’OCUPACIÓ:
-

Fomentar les mitges jornades per tal de crear més ocupació.
Aconseguir augmentar l’oferta de llocs de treball disponible a la ciutat.

Propostes relatives al TEIXIT EMPRESARIAL:
-

Oferir assessorament per a la creació de peites i mitjanes empreses.
Eliminar barreres per a les empreses a l’hora d’instal·lar-se (per exemple, el fet d’obligar-les a
retolar-ho tot en català).
Buscar fórmules de suport i facilitat a l’emprenedor: rebaixar taxes, ...
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Propostes relatives a la INNOVACIÓ i la RECERCA:
-

Potenciar la recerca a través de la URV, per tal de facilitar la diversificació econòmica.
Invertir en energies renovables, oferint ajuts per instal·lar plaques solars a tots els terrats dels
edificis, per tal de reduir les despeses personals i ser més eficients.
Potenciar la recerca en energies renovables i la implantació d’indústries de fabricació i/o serveis
relacionats amb aquestes energies.

Propostes relatives al COMERÇ:
-

-

-

Oferir cursos d’especialització comercial. Potenciar la professionalitat en el comerç de la ciutat a
través de campanyes i cursos potenciats per la Cambra de Comerç de Tarragona. Dignificar la feina
del comerciant. (2 esments)
Oferir facilitats i ajudes econòmiques als comerços per poder seguir treballant.
Potenciar l’ocupació laboral en l’àmbit comercial per augmentar la seva competitivitat.
Obrir nous mercats municipals als barris.
Dinamitzar la ubicació de centres comercials en el barri (supermercats amb oferta variada).
Crear nous equipaments que generin activitat comercial, seguint l’exemple de Sant Pere i Sant Pau,
on la localització de la URV ha suposat una dinamització pel barri. En aquest sentit, es proposa
preparar el barri Camp Clar per dotar-lo de serveis que pugui necessitar la nova comissaria.
Creació de més mercats d’alimentació ecològica.
Fer campanyes de sensibilització, informatives i promocionals per incentivar que la gent compri
més als seus barris.

Propostes relatives al TURISME:
-

-

Definir un model turístic de territori, determinant quins valors es volen potenciar: arqueologia,
gastronomia, natura, platja, cultura, no centrat únicament en la ciutat de Tarragona sinó que
permeti fer rutes per l’entorn, aprofitant tots els recursos existents.
Potenciar la gastronomia pròpia.

Propostes relatives al PORT:
-

Dinamitzar l’activitat portuària.
Millorar la xarxa viària amb l’exterior per tal de potenciar la capacitat econòmica del Port, facilitant
la mobilitat de les mercaderies que hi arriben.

Propostes relatives a ALTRES ÀMBITS:
-

Optimitzant la qualitat dels barris es poden obtenir metes positives.
Que les ments fortes no s’aprofitin de les febles.

Actuacions recollides per zones
TORREFORTA
Àmbit Social
-

Dotar de dinamitzadors / educadors de carrer.
Millorar l’educació per adaptar-la a la realitat de cada zona / barri.
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Crear residències per a la tercera edat.
Ampliar els horaris dels centres cívics als matins i els caps de setmana.
Ampliar els horaris de les biblioteques (matins i caps de setmana).
Crear més places de llars d’infants.
Millorar els equipaments educatius i ampliar-los segons les necessitats de cada zona (treure els
barracons).
- Crear espais / locals polivalents a cada barri.
- Augmentar la plantilla de guarda urbana per millorar la seguretat ciutadana.
- Crear centres de dia per a la gent gran.
- Recuperar l’assignatura d’ètica a les escoles.
- Dotar de zones esportives més obertes a la ciutadania en general (sense pagament ni cessions).
- Fer campanyes d’educació alimentària per a la salut.
- Dotar de locals per a joves amb activitats sobre educació, riscos i mals hàbits, dependències...
- Augmentar l’oferta de formació en oficis, creant, per exemple, escoles d’oficis.
- Millorar la informació que arriba als barris sobre activitats i qüestions socials i culturals que es
realitzen a Tarragona, fent-la arribar a les entitats presents (llars, AAVV, col·lectius de dones, etc)
per tal que la difonguin entre els seus socis i sòcies i entre la ciutadania en general.
- Fer convenis amb l’ICE per a que els professors tinguin una mínima formació en psicologia i/o
pedagogia.
Àmbit territorial
-

-

-

Sensibilitzar per tal que la gent embruti menys.
Organitzar els recursos referents a neteja de la ciutat per tal de millorar aquest servei i fer-lo més
operatiu (per exemple que tots els contenidors que es troben junts es puguin buidar amb el mateix
camió).
Posar més multes i sancions per infraccions referents a la neteja.
Omplir els descampats que queden entre barris, urbanitzant més carrers, posant-hi equipaments,
etc.
Crear nous transports públics: tramvia, carrils bici, etc., que arribin a tots els barris.
Revisar quins serveis o equipaments manquen en els diferents barris i posar-los (per exemple, més
especialistes als CAPs).
Eliminar les barreres territorials: les torres d’alta tensió, crear ponts peatonals a l’autovia de Reus,
eliminar les barreres arquitectòniques dels edificis, etc.
Dotar de més contenidors de recollida selectiva a tots els barris.
Consultar amb les AAVV i els regidors de barris per conèixer els problemes particulars de
cadascun.
Controlar els abocadors il·legals.
Convertir la T-11 i la N-340 en avingudes.
Millorar i vigilar la seguretat vial, posant més passos de vianants, més senyalització (sobret tot als
barris).
Crear més espais verds.
Fer que tots els edificis públics funcionin amb energies renovables.

Àmbit econòmic
-

Oferir facilitats i ajudes econòmiques als comerços per poder seguir treballant.
Potenciar l’ocupació laboral en l’àmbit comercial per augmentar la seva competitivitat.
Optimitzant la qualitat dels barris es poden obtenir metes positives.
Que les ments fortes no s’aprofitin de les febles.
Fomentar les mitges jornades per tal de crear més ocupació.
Oferir assessorament per a la creació de peites i mitjanes empreses.
Obrir nous mercats municipals als barris.
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-

-

Oferir cursos d’especialització comercial.
Crear nous equipaments que generin activitat comercial, seguint l’exemple de Sant Pere i Sant Pau,
on la localització de la URV ha suposat una dinamització pel barri. En aquest sentit, es proposa
preparar el barri Camp Clar per dotar-lo de serveis que pugui necessitar la nova comissaria.
Creació de més mercats d’alimentació ecològica.
Fer campanyes de sensibilització, informatives i promocionals per incentivar que la gent compri
més als seus barris.
Reduir el nombre d’alts càrrecs a l’administració i substituir-los per més personal, per exemple, a
la brigada.

BONAVISTA
Àmbit Social
Millorar el control policial en el barri i dotar el barri de policia de proximitat o brigada de barri.
Establir plans d’evacuació i plans d’informació que arribin a tots els veïns del barri, per exemple
mitjançant tríptics, servei de megafonia o cartells i panells informatius.
- Dotar al barri de serveis administratius mínims, com per exemple una oficina d’atenció al ciutadà
- Augmentar la implicació i presència de les associacions de veïns .
- Augmentar la implicació econòmica de la indústria en el barri incidint en aspectes de caire social
(festes de barri, gratuïtat dels llibres de text, activitats infantils i juvenils d’estiu gratuïtes, millora
de l’enllumenat de Nadal, etc).
- Fer que la recaptació recollida a través de taxes i impostos en el barri (aparcament, mercat dels
diumenges, indústria del voltant del barri) reverteixi en propi barri.
- Dotar el barri d’equipaments d’atenció a la gent gran, com per exemple un centre de dia, pisos
assistits o una residència.
- Millorar la gestió del menjador social del barri.
- Reconvertir l’antic institut en equipaments i serveis per al barri (sobretot dirigits als joves, amb
zona esportiva i de lleure).
- Educar a les persones en el civisme.
- Proporcionar ajuts als pares que treballen, dotant el barri d’escoles bressol, centres per a deixar els
nens i programant activitats d’estiu gratuïtes.
Àmbit territorial
-

-

Millorar les entrades i sortides del barri.
Reconvertir el Camí de la Coma en una carretera.
Obrir un accés del Carrer Vint-i-sis a la N340.
Descongestionar el trànsit del Carrer Deu.
Arreglar la pavimentació dels carrers de vianants (Carrer Set i Carrer Vuit) per a que no rellisquin
quan plou.
Augmentar i millorar la senyalització dels carrers, per exemple posant cartells informatius.
Augmentar les línies d’autobús entre el barri de Bonavista i les Gavarres.
Instal·lar més contenidors subterranis.
Fer més zones verdes per disminuir l’excés d’asfalt en el barri.
Millorar i augmentar en general la neteja del barri.
Netejar l’entorn del barri que s’ha convertit en un abocador.
Fer el manteniment dels descampats.
Millorar i accelerar la neteja del mercat dels diumenges i dels seus voltants.
Millorar l’enllumenat del barri.
Soterrar les línies d’alta tensió.
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Àmbit econòmic
-

Dinamitzar la ubicació de centres comercials en el barri (supermercats amb oferta variada).

SANT PERE I SANT PAU
De forma general, el grup afirma que totes les accions que han plantejat han d’anar lligades les
unes a les altres per tal de poder obtenir resultats positius.
Àmbit Social
-

Dotar de més mediadors per resoldre els conflictes existents entre els immigrants i els autòctons,
principalment centrats en temes d’habitatges.
- Elaborar un pla d’acollida que vinculi tant a l’administració com al teixit associatiu.
- Dotar de més agents cívics que tinguin cura de les accions incíviques de la gent.
- Realitzar activitats intergeneracionals que permetin el contacte de la gent gran amb els infants i la
joventut.
- Dotar a tots els barris d’una atenció sanitària les 24h.
- Dotar a tots els barris d’equipaments educatius (escoles de primària i secundària i llars d’infants).
- Obrir les instal·lacions esportives disponibles a les escoles a tota la població per tal de facilitar la
realització d’activitats esportives a tothom.
- Dotar amb el material suficient i adequat als usuaris tots els equipaments esportius existents a la
ciutat.
- Crear més centres cívics a la zona centre i llevant.
- Fomentar l’esport, tant des de l’administració com des de les entitats.
- Crear eines i instruments, per exemple un pla d’integració, que motivin a la població a formar part
de les entitats de la ciutat.
- Descentralitzar les festes patronals, realitzant els actes no només al centre sinó repartint-los per
totes les zones de la ciutat.
- Fer complir les ordenances, augmentant-ne el control.
- Dotar de més places de residències d’avis.
- Dotar de pisos tutelats per a la gent gran.
- Crear més llars d’avis en aquelles zones on en manquin i adaptades a les necessitats i expectatives
actuals de la gent gran. En aquesta acció, ho es va aconseguir consens, doncs algun participant
considerava que el plantejament actual de les llars d’avis era obsolet i suposava una forma d’aïllar
a la gent gran. En aquest sentit, s’apostava per fomentar que la gent gran acudís als centres cívics i
que en aquests espais hi hagués activitats adreçades a ells. Això permetria un major contacte
intergeneracional.
- Recuperar la figura dels “serenos” però adaptada a la realitat actual, com una figura que pugui
ajudar a gent que necessita alguna cosa durant la nit i que pugui també vigilar. No tots els
participants consideren adequada aquesta acció, doncs la valoren de complicada, sobre tot, pel fet
de la vigilància que consideren que ha de ser una funció més de personal qualificat.
Àmbit territorial
-

-

Donar valor i fer accessible tot el patrimoni arqueològic (per exemple, el pont del diable, actualment
amb veritables dificultats per accedir-hi)
Fer una xarxa de carrils bici, que es vagi adaptant a les necessitats i possibilitat futures, que
serveixi per connectar tota la ciutat.
Dotar d’aparcaments per a bicis.
Crear aparcaments dissuasoris a les entrades de Tarragona (on està el ranxo, a la zona de la
Mercedes-Benz, a l’entrada de la Savinosa i prop de la muntanya de l’Oliva), amb preus mòdics,
que donin ocupació a gent discapacitada i grans, però sempre tenint en compte els pàrquings ja
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existents a la ciutat i les places d’aparcaments disponibles en els mateixos.
L’anterior acció hauria d’anar acompanyada amb la racionalització dels preus dels pàrquings ja
existents, per tal de fer possible que la gent que ho necessiti, també pugui aparcar al centre.
- Així mateix, els aparcaments dissuasoris a les entrades haurien d’estar connectats amb el
transport públic urbà.
- Millorar la planificació del transport públic i fer-lo més equilibrat per a totes les zones de
Tarragona, gestionant-lo com un servei públic que, com a tal, no té perquè ser rentable.
- Millorar el transport públic en clau de territori, facilitant la intermodalitat i la connexió entre els
diferents tipus de transport públic existents o futurs.
- Dotar als parcs d’equipaments per a infants, però també per a gent gran, per tal de facilitar el
contacte intergeneracional.
- Fer vies verdes que connectin tota la ciutat aprofitant els recursos disponibles (el riu, el pont del
diable, etc.).
- Treure la via del tren de la part de la platja i convertir-ho en una via verda.
- Moure la sortida de l’AP-7 cap al polígon Riu Clar, per tal d’eliminar-la com a barrera.
- Fer una millor planificació de totes les obres que es duen a terme a la ciutat, amb un major control
per part de l’administració i parlant-ne amb la població implicada. Cal augmentar la coordinació
entre les diferents obres que es realitzen per estalviar recursos i ser més eficients.
- Dotar de WC públics.
- Canviar l’enllumenat públic per un de no contaminant i més eficient.
- Controlar la contaminació acústica (veïnal, trànsit, avions, industrial).
Àmbit econòmic
-

-

-

Aconseguir augmentar l’oferta de llocs de treball disponible a la ciutat.
Millorar l’administració pública de la ciutat.
Potenciar la recerca a través de la URV, per tal de facilitar la diversificació econòmica.
Definir un model turístic de territori, determinant quins valors es volen potenciar: arqueologia,
gastronomia, natura, platja, cultura, no centrat únicament en la ciutat de Tarragona sinó que
permeti fer rutes per l’entorn, aprofitant tots els recursos existents.
Potenciar la gastronomia pròpia.
Invertir en energies renovables, oferint ajuts per instal·lar plaques solars a tots els terrats dels
edificis, per tal de reduir les despeses personals i ser més eficients.
Potenciar la recerca en energies renovables i la implantació d’indústries de fabricació i/o serveis
relacionats amb aquestes energies.
Millorar la xarxa viària amb l’exterior per tal de potenciar la capacitat econòmica del Port, facilitant
la mobilitat de les mercaderies que hi arriben.
Eliminar barreres per a les empreses a l’hora d’instal·lar-se (per exemple, el fet d’obligar-les a
retolar-ho tot en català).

IMPERIAL TÀRRACO
Àmbit Social
-

Apropar i connectar els barris a Tarragona, portant a terme el projecte de la façana marítima i
soterrant les vies.
Dotar els barris d’equipaments culturals, socials i esportius (sobretot a la part baixa i centre).
Fer un centre cívic, un nou CAP i un centre de dia a la part baixa.
Divulgar la cultura a tota la ciutat, per exemple augmentant-ne la difusió.
Recuperar el Teatre Romà.
Recuperar les Termes del Carrer Sant Miquel.
Redactar un pla estratègic cultural: neutral, sense identitat política; ben definit, amb els objectius
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clars; redactat conjuntament amb les entitats; clar, coherent, transparent, pressupostat i
temporalitzat.
- Fer una programació cultural comptant amb les associacions, les persones i les empreses de la
ciutat (confiant i creient en les associacions i les iniciatives privades allà on l’administració no pot
arribar).
- Descentralitzar l’oci i la cultura.
- Augmentar la presència policial a les vies públiques, augmentant l’ajuda i la vigilància i disminuint
l’afany recaptador.
- Fer complir la regulació sobre tinença d’animals i deposicions a la via pública.
- Fer un bon manteniment, control i condicionament de les zones d’oci nocturn (insonorització,
seguretat, etc.).
- Treure l’oci nocturn de la ciutat (no tots els participants han estat d’acord en treure’l, doncs dóna
vida).
Àmbit territorial
Apropar l’AVE a la ciutat.
Centralitzar territorialment el transport públic a través de rodalies o del tramvia, amb una estació
central i tenint en compte l’eix Camp de Tarragona.
- Elaborar un pla de mobilitat de tota la ciutat.
- Reconvertir el traçat de l’Avinguda Andorra en un carrer, deixant de ser una carretera amb
predomini per al cotxe i passant a ser un vial ciutadà.
- Fer controls de l’aire i de les condicions ambientals i seguiment de les emissions industrials.
Àmbit econòmic
-

-

Dinamitzar l’activitat portuària.
Millorar l’eficiència de la gestió de l’administració pública.
Gestionar millor els impostos i ser més clar amb el què es fa amb ells.
Fer un seguiment i control pressupostari de l’administració, per tal que sigui més transparent i
realista pressupostàriament.
Contenir la despesa econòmica dels càrrecs públics (contenció en les dietes, els càrrecs de
confiança, etc., i publicar el patrimoni dels càrrecs polítics).
Ser més coherents en els projectes, elaborant una planificació realista quant al pressupost i les
necessitats.
Agilitzar els tràmits administratius assolint més professionalització i competència.

PART ALTA
Àmbit Social
Potenciar la figura del “policia de barri”.
Crear noves instal·lacions destinades a la cultura, l’oci i l’esport i potenciar les existents.
Apostar per propostes culturals i d’oci més assequibles.
Apostar per una cultura de qualitat i més participativa (que les propostes vinguin de la societat cap
a l’administració i no de l’administració cap a la societat).
- Obrir espais i iniciatives destinades a la gent gran del barri.
- Obrir espais i iniciatives destinades a la gent jove del barri.
- Construir un centre d’acollida dotat d’orientadors professionals.
- Compartir els espais existents (escoles, locals d’entitats, entre d’altres).
Àmbit territorial
-

-

Elaborar un POUM capaç de cobrir les necessitats dels veïns del barri però també d’aquells que
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accedeixen al barri per oci o per treball.
Crear noves places d’aparcament dissuasori.
Dotar els carrers de més llum.
Soterrar el cablejat que penja pels carrers.
Arreglar voreres i carrers eliminant les barreres existents.
Millorar la neteja dels carrers.
Millorar l’accessibilitat a diferents espais de la ciutat com ara la Part Alta, les platges, entre
d’altres ... creant accessos més pràctics.
Àmbit econòmic
-

-

Buscar fórmules de suport i facilitat a l’emprenedor: rebaixar taxes, ...
Potenciar la professionalitat en el comerç de la ciutat a través de campanyes i cursos potenciats
per la Cambra de Comerç de Tarragona. Dignificar la feina del comerciant.
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1

INTRODUCCIÓ

El present informe correspon als resultats obtinguts durant les sessions de participació sectorials
realitzades durant la fase de pla d’acció del procés d’elaboració del Pla Estratègic “Tarragona 2022”.
Les sessions s’han organitzat en base a una agrupació prèvia dels eixos incorporats en la proposta de pla
d’acció en funció dels àmbits treballats ja durant la fase de diagnosi:

GRUP

EIX

QUANTITAT
OBJECTIUS

QUANTITAT
ACCIONS

1

2

10

4

12

44

2

7

27

3

6

18

6

1

4

8

1

6

1

2

9

2

5

20

3

1

1

7

7

29

5

6

10

6

4

10

7

1

3

1

2

3

4

TOTAL
OBJECTIUS

TOTAL
ACCIONS

14

54

15

55

15

59

11
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D’altra banda, a tots els grups se’ls va fer valorar i realitzar aportacions a l’objectiu 8.1 per considerar-se
un objectiu totalment transversal.
Totes les sessions de pla d’acció sectorials s’han realitzat a les dependències de l’IMET en sales
diferenciades per a cada grup de treball.
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Les dades d’aquestes sessions es mostren a la taula següent.
Grups

Grup

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Economia

Societat

Territori

Recerca
Educació

Dia

14/12/2010

14/12/2010

16/12/2010

16/12/2010

Horari

18:00 – 21:00

18:00 – 21:00

18:00 – 21:00

18:00 – 21:00

Nombre participants

6

5

6

9

i

L’estructura de les sessions realitzades ha estat la següent:
15. Benvinguda
16. Presentació dinàmica de treball
17. Formació de grups
18. Reflexió individual entorn el pla d’acció presentat
19. Debat grupal en base a les reflexions individuals
20. Avaluació de la sessió
21. Cloenda
Cal esmentar que en cap de les sessions es va realitzar finalment el plenari, doncs es va considerar
necessari ampliar el temps destinat al treball en grups.

Els resultats obtinguts es mostren en base a la següent estructura:
3.

Proposta de pla d’acció tal i com quedaria després d’introduir les modificacions sorgides de les
valoracions realitzades a nivell grupal.

4.

Classificació grupal de les accions: on es mostra la valoració grupal de les diferents accions, així
com les modificacions realitzades i les argumentacions manifestades per aquelles accions que
s’han considerat inadequades.

3

2

PROPOSTA DE PLA D’ACCIÓ MODIFICAT

A continuació, es mostraran les accions per cada eix i objectiu estratègic, tal i com quedarien en funció de
la valoració realitzada pels grups de treball.
Per tal d’expressar els resultats d’aquesta valoració, s’han utilitzat els següents indicatius:
-

Accions valorades d’adequades i que, per tant, es mantenen: apareixen en negre.

-

Accions valorades de parcialment adequades i que s’han reformulat: apareixen en blau.

-

Accions valorades d’inadequades i que, per tant, s’eliminarien: apareixen entre parèntesi i en
vermell.

-

Ombrejades en gris aquells objectius i/o accions que no han estat valorades pels grups.

-

I finalment, s’indica quines són les noves accions aportades.

EIX 1: TARRAGONA CIUTAT CAPITAL
1.2.

Connectar Tarragona amb el Camp, el país i el món
1.2.1.

Estudiar la complementació i sinèrgia entre una àmplia varietat de sistemes de transport
públic: Aeroport, Tren, Tren d’Alta Velocitat, autobusos urbans i autobusos interurbans
(POUM)

1.2.2.

Crear centres d’intercanvi modal i centres de transport de mercaderies que potenciïn la
capacitat logística de la ciutat (POUM)

1.2.3.

Implantar una estació d’alta velocitat en el casc urbà de Tarragona

1.2.4.

Implantar un sistema de comunicació com a element estratègic de connexió entre diferents
municipis i com a eix de revitalització urbana, fent la implantació per fases i aprofitant les
infraestructures ja existents

1.2.5.

Implantar l’eix ferroviari mediterrani.

1.2.6.

Implantar l’eix Montblanc-Lleida-Tarragona.

1.2.3.

Millorar els equipaments relacionats amb el transport públic (estacions, parades, etc.) tenint
en compte les necessitats de la població, tant pel que fa a la seva ubicació com a les seves
característiques.

1.2.

Ampliar l’àmbit d’influència de Tarragona

1.4.4.

Generar instruments de coordinació amb els municipis veïns per aconseguir eficiència en
l’ús de recursos, generació de beneficis i creació de noves iniciatives (residus, turisme,
indústria, creació d’ocupació, etc.)

1.4.5.

Constituir un nucli de rodalies propi al voltant de la ciutat de Tarragona, connectant la ciutat
amb els municipis propers
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1.5. Fer que Tarragona esdevingui referent en:
1.5.1.

La indústria i la recerca en química bàsica i aplicada (a nivell internacional).

1.5.2.

L’arqueologia, convertint-se en la capital estatal de l’imperi romà del segle XXI, sense
prejudici de l’estudi i potenciació d’altres èpoques

1.5.3.

Comerç, esdevenint un pol d’atracció comercial.

1.5.4.

Logística, amb un centre logístic a nivell internacional, aconseguint intermodalitat.

1.5.5.

Turisme amb valor afegit a nivell internacional aconseguint sinèrgies amb els municipis que
l’envolten.

1.5.6.

Fer que Tarragona potenciï les energies renovables a partir de la recerca i la sinèrgia amb la
indústria actual.

1.5.7.

(Salut a través de la recerca i d’equipaments de primer nivell)

NOVA:

Fer que Tarragona sigui referent com a ciutat saludable i de qualitat de vida.

NOVA:

Fer que Tarragona ciutat sigui referent en noves àrees de recerca per a que es pugui
desenvolupar el talent i crear elits en altres àrees de la ciutat i del territori

1.6. Millorar la marca Tarragona (donar a conèixer totes les potencialitats de la ciutat tant a nivell
estatal com internacional)
1.6.1.

Organitzar grans esdeveniments d’impacte internacional.

1.6.2.

(Encoratjar els tarragonins amb projecció pública a posar en valor els principals trets
positius de la ciutat.)

1.6.3.

Generar campanyes de promoció de la ciutat.

NOVA: Donar a conèixer la ciutat a nivell internacional
NOVA: Consolidar la presència de la ciutat de Tarragona a nivell virtual (web 2.0)
NOVA: Millorar la marca de ciutat
NOVA: Donar a conèixer els i les tarragonines amb projecció pública

EIX 2: TARRAGONA CIUTAT COHESIONADA
4.1.

Enfortir el reequilibri i la cohesió entre els barris i parts constitutives de la ciutat

4.1.1.

Impulsar nous “Pols” d’Activitat capaços d’atreure funcions de centralitat tot funcionant
com elements articuladors entre el centre urbà i cap a ponent i llevant (POUM).
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4.1.2.

Definir per a les àrees urbanes amb previsió de creixement el nivell necessari dels
equipaments bàsics estructurants que potenciï l’equilibri territorial (PECamp2008)

4.1.3.

Preveure nous creixements que siguin capaços de recuperar i completar amb equipaments,
espais lliures urbanitzats i residència els teixits urbans desarticulats i inconnexos.
S’utilitzaran de manera específica corredors i espais verds per relligar urbanísticament els
diferents

4.1.4.

Transformar els barris en ciutat mitjançant la creació d’espais públics de qualitat (bulevards,
places i parcs) i equipaments cívics susceptibles de generar centralitats a escala de barri i
en el centre de la ciutat (POUM)

4.1.5.

(Introduir un nou eix vertebrador de ciutat que connecti Sant Pere i Sant Pau amb el balcó del
mediterrani (PAM2008))

4.1.6.

Impulsar actuacions de transformació d’àrees industrials en zones urbanes per tal de
destinar-les preferentment a ús residencial, amb tipologies flexibles que permetin la
compatibilitat d’activitats (PECamp2008)

4.2.

Fer que qualsevol ciutadà de Tarragona pugui arribar allà on sigui sense cotxe

4.2.1.

Millorar l’oferta de transport públic urbà per tal de reduir l’ús del vehicle privat (PLSV2007),
especialment en la connexió entre els barris, amb sistemes més racionals i menys costosos.

4.2.2.

Estudiar la implantació del transport públic a demanda a les zones on l’establiment de línies
de transport regular és ineficient

4.3.

Vertebrar territorialment la ciutat

4.3.1.

Atenuar l’efecte barrera del viari supralocal sobre les diverses parts de la ciutat (POUM).

4.3.2.

Millorar la connectivitat dels teixits urbans mitjançant la creació d’una nova malla viària
d’escala local i la supressió dels fons de sac que siguin possibles (POUM)

4.3.3.

Suprimir la barrera del ferrocarril entre la ciutat i el mar mitjançant el seu trasllat en l’àmbit
de la façana marítima (POUM)

4.3.4.

Transformar el riu Francolí de barrera en parc lineal que aglutini les ciutats de ponent i
llevant i permeabilitzi el territori amb la previsió de ponts nous (POUM)

4.3.5.

Senyalitzar i conservar la senyalització tant dels carrers com dels equipaments, edificis
públics, etc., minimitzant el seu impacte visual

4.3.6.

Desenvolupar les accions del Pla director d’espais verds de Tarragona per tal de revitalitzar
les zones verdes existents i desenvolupar els futurs espais lliures urbans

NOVA:

Analitzar la transformació de la Rambla en bulevard i eix comercial ubicant en el Balcó del
Mediterrani un accés d’entrada i sortida cap al mar, i potenciant els elements arquitectònics
de a Rambla
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4.4.

Recuperar sòls abandonats o ocupats per activitats perilloses o obsoletes

4.4.1.

Recuperar la façana marítima i fluvial de la ciutat (POUM)

4.4.2.

Recuperar una part del mur verd, entre la zona de gran indústria i els barris residencials de
ponent (POUM)

4.4.3.

Transformar les antigues carreteres nacionals en eixos urbans pel que fa a l’entrada de la
ciutat modificant la seva secció viària i caràcter cívic: Carreteres de Valls, Reus, València i
Via Augusta (POUM)

4.4.4.

Recuperar i dissenyar els límits urbans dels barris de Bonavista, Torreforta, Sant Pere i Sant
Pau, Sant Salvador, etc. (POUM)

4.5.

Desenvolupar urbanisme sostenible

4.5.1.

Desenvolupar el planejament derivat amb criteris de sostenibilitat ambiental en la
urbanització, fent que tots els nous barris de Tarragona siguin “EcoBarris”.

4.5.2.

4.6.

Integrar el Pla director de l’anella verda de Tarragona en el planejament urbanístic municipal

Potenciar el sentiment de pertinença a la ciutat, fent-ho compatible amb els barris

4.6.1.

Facilitar als nouvinguts en el moment de l’empadronament informació sobre la ciutat
(equipaments, activitats, festes, etc.)

4.6.2.

Elaborar un Pla Municipal d’Acollida tal i com preveu la llei d’acollida que va entrar en vigor
el mes de maig de 2010.

4.6.3.

Treballar en un pla de sensibilització local contra el racisme i la xenofòbia.

4.6.4.

Crear una visió conjunta del futur de la ciutat i els seus ciutadans, fent que Tarragona 2022
encari i defineixi el futur de tots els ciutadans i ciutadanes de Tarragona.

4.6.5.

Potenciar el compromís cívic i solidari de la ciutadania per col·laborar en projectes i
activitats socials per afavorir el bé comú tant de la ciutat com d’altres indrets necessitats.

NOVA: Promoure que no hi hagi concentració de guetos de diferents ètnies i fomentar la instal·lació
per tot el terme municipal.

4.7.

Potenciar les associacions existents tot establint sinèrgies i dinàmiques comunes

4.7.1.

Establir criteris claus i rigorosos per aconseguir subvencions per part de l’administració
local, sota un pla d’acció social prèviament establert

4.7.2.

(Potenciar el Club dels Tarraconins com a mesura de foment del sentiment de pertinença a la
ciutat tant dels infants i joves com de les seves famílies)
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4.8.

Implantar mesures que afavoreixin la igualtat d’oportunitats per raó de gènere, de col·lectius amb
risc d’exclusió social, persones amb discapacitats, persones grans, etc.

4.8.1.

(Eliminar barreres arquitectòniques a la via pública i equipaments públics.)

4.8.2.

(Promoure l’eliminació de barreres arquitectòniques a nivell privat.)

4.8.3.

Impulsar mesures per la prevenció i atenció de les violències de gènere (PPD2009)

4.8.4.

Promoure la coeducació (perspectiva de gènere) en l’àmbit familiar i escolar (PPD2009)

4.8.5.

Fomentar que l’elecció d’estudis no es vegi condicionada pels estereotips sexistes
(PPD2009)

4.8.6.

Promoure la conciliació de responsabilitats personals, familiars i professionals (PPD2009)

4.8.7.

Posar en marxa i divulgar programes d’inserció laboral i formació per a persones amb risc
d’exclusió social

4.8.8.

Potenciar programes específics d’activitats per a la gent gran

4.8.9.

Tenir en compte el col·lectiu de la gent gran i per a les persones amb mobilitat reduïda en la
programació de festes i esdeveniments a la ciutat

4.8.10. (Educar en valors per evitar l’exclusió social per raó d’edat, cultura, raça, fomentant un
clima de convivència (PECamp2008))
NOVA:

Garantir la igualtat d’oportunitats en els desplaçaments, tenint en compte les possibles
discapacitats i l’envelliment de la població.

NOVA:

Culturalitzar i sensibilitzar la població en general en la convivència amb les diferents
discapacitats.

4.9.

Fomentar la participació dels joves en la vida activa de la ciutat (a nivell cultural, associatiu,
polític, etc.)

4.9.1.

Promoure l’accessibilitat dels joves a la vida activa de la ciutat a través de descomptes i
accions d’apropament, carnet jove i +25, xarxa d’acció cultural i formativa, espai jove, etc., i
altres accions atractives i adaptades a les inquietuds dels joves (PLJ2008)

4.9.2.

Facilitar l’orientació laboral i professional, fomentant l’actitud emprenedora, reorientant a
nous oficis, etc.(PLJ2008)

4.10. Facilitar l’accés a un habitatge digne als ciutadans de Tarragona
4.10.1. (Promoure que tots els habitants de Tarragona tinguin un habitatge digne com un element
bàsic per la seva qualitat de vida.)
4.10.2. Impulsar i fiscalitzar una política de lloguer a través d’ajuts per posar habitatges a lloguer,
etc., garantint que se n’assoleixen els objectius.
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4.10.3. Impulsar actuacions d’urbanització preferent que, a través dels mecanismes urbanístics,
possibilitin l’obtenció de sòl apte per a la construcció d’habitatges de protecció oficial ,
ajustant-se a les necessitats de cada moment (PECamp2008)
4.10.4. Donar suport als propietaris per habilitar els habitatges tancats per tal de que surtin al
mercat immobiliari

4.11. Crear equipaments de l’àmbit social i millorar els existents
4.11.1. (Incrementar la xarxa de centres cívics.)
4.11.2. Crear equipaments multifuncionals i adaptar els existents amb l’objectiu de generar pols
d’atracció i millorar l’eficiència en l’ús (per exemple un centre cívic en un espai poliesportiu
que disposa d’un espai adequat, etc.)

4.12. Millorar les infraestructures d’atenció a la seguretat ciutadana
4.12.1. (Construir la ciutat de la justícia.)
4.12.2. (Traslladar la presó.)

EIX 3: TARRAGONA CIUTAT SALUDABLE
3.8.

Fomentar modes de transport més positius tant per a la salut de les persones com del medi
ambient com són anar a peu i en bicicleta en detriment del trànsit rodat

3.8.1.

Peatonalitzar els principals centres neuràlgics de Tarragona, amb accessibilitat universal.

3.8.2.

Reduir el nombre de vies amb voreres de menys d’un metre (PLSV2007)

3.8.3.

Habilitar més aparcaments dissuasoris a les entrades de la ciutat ben connectats amb
transport públic a diferents punts neuràlgics de la ciutat

3.8.4.

Ampliar la xarxa de carrils bici, tenint en compte la mobilitat universal i la proporcionalitat
entre l’esforç i els beneficis (PLSV2007)

3.8.5.

Potenciar les connexions mitjançant xarxes de carrils bici, senders, i camins peatonals entre
els barris de la ciutat i ciutats properes, tant amb objectiu de lleure com de mobilitat
obligada, , tenint en compte la mobilitat universal i la proporcionalitat entre l’esforç i els
beneficis.

NOVA: Habilitar camins de ronda de litoral.

3.9.

Fomentar la pràctica esportiva entre la població de Tarragona com a hàbit saludable

3.9.1.

Destinar recursos econòmics a l’esport de base com a hàbit saludable buscant una
col·laboració entre l’àmbit públic i privat
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3.9.2.

Obrir els recintes esportius escolars en hores no lectives, adaptant els horaris a les
necessitats dels usuaris i donant-los a conèixer.

3.9.3.

(Promoure ajudes econòmiques per facilitar l’accés de les persones aturades o amb
limitacions econòmiques a les instal·lacions esportives.)

3.9.4.

Impulsar l’organització de tornejos esportius intramunicipals

NOVA:

Potenciar les revisions mèdico-esportives per a la realització d’una pràctica esportiva
saludable.

3.10. Fomentar les pautes d’alimentació saludable entre la població
3.10.1. Organitzar tallers adreçats a la població infantil, i adaptar els que ja es realitzen.
3.10.2. Incorporar la dieta mediterrània com a base en els menjadors escolars

3.11. Reduir els factors de risc per a la salut de la població (tabaquisme, accidents laborals, accidents
de trànsit, etc.)
3.11.1. Millorar el disseny i l’ordenació del trànsit en totes les interseccions i en l’entorn escolar per
tal de reduir el nombre d’accidents en aquests indrets (PLSV2007)
3.11.2. Reforçar les mesures per a una major disciplina viària mitjançant l’establiment d’un pla
continu de controls d’alcoholèmia, velocitat, i l’ús del casc i sistemes de retenció (PLSV2007)
3.11.3. Mantenir o augmentar el nivell d’activitats d’educació viària i difusió en temes relacionats
amb la seguretat viària (PLSV2007)
3.11.4. Posar en marxa campanyes de prevenció eficaces del tabaquisme, alcoholisme i altres
dependències (PAM2008)

3.12. Fomentar l’autonomia personal amb atenció social i domiciliària
3.12.1. Promoure la creació de cooperatives per a la cura de la gent gran i d’altres col·lectius
necessitats.
3.12.2. Assessorar i millorar l’atenció al col·lectiu afectat en les ajudes referents a la llei de
dependència
NOVA: Adaptar el transport públic per a les persones amb dificultats de mobilitat.
NOVA: Adaptar les zones per a vianants per a les persones amb dificultats de mobilitat.

3.13. Millorar l’atenció sanitària
3.13.1. Desenvolupar els CAPs previstos pel Servei Català de la Salut i que encara no disposen de
cessió de terrenys per part de l’ajuntament
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NOVA: Incorporar en els centres cívics una assistència primària reduïda (sucre, pressió arterial,
colesterol, etc.).
3.14. Promoure la matriu d’espais lliures de la ciutat com a element que millora la qualitat de vida de
la població, tant pel que fa a la millora ambiental de l’entorn, com al fet que facilita la pràctica
esportiva
3.14.1. Incorporar elements de mobiliari saludable (per fer activitat física, etc.) als espais lliures

EIX 4: TARRAGONA COM A MOTOR ECONÒMIC
4.13. Fomentar i facilitar l’emprenedoria i la creació de noves empreses
4.13.1. Activar el viver d’empreses, fent especial èmfasi en l’economia d’iniciativa social
(cooperatives, etc.)
4.13.2. (Potenciar i dignificar la imatge de l’emprenedor a través de programes educatius a les
escoles en coordinació amb les associacions d’empresaris)
4.13.3. (Fomentar l’esperit empresarial en els centres de recerca, centres universitaris, parcs
científics i tecnològics i vivers d’empreses (PECamp2008).)
NOVA:

Potenciar i dignificar la imatge de l’emprenedor a través de programes educatius, en
coordinació amb les associacions empresarials, i fomentar l’esperit empresarial en els
centres de recerca, centres universitaris, parcs científics i tecnològics i vivers d’empreses..

NOVA: Agilitzar els tràmits administratius de creació d’empreses a nivell municipal.

4.14. Millorar el capital humà i la seva aplicació en el teixit productiu (formació empresarial, tècnica i
professional) que potenciï l’ocupació i la competència professional dels empresaris, dels directius i
dels treballadors.
4.14.1. Millorar la relació administració-universitat-empresa a l’hora de generar instruments
formatius (en la formació reglada i no reglada) que encaixin amb la demanda actual i futura
del mercat de treball
NOVA: Crear una escola de negocis a la ciutat que formi en la direcció d’empreses.
NOVA: Potenciar l’ocupació, especialment d’aquells col·lectius amb més dificultats.
NOVA: Transformar l’acció solidària assistencial en acció proactiva que doti d’instruments personals
propis per a la creació d’autoocupació.
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4.15. Potenciar l’ocupació, especialment d’aquells col·lectius amb més dificultats (joves de menys de 25
anys i persones majors de 45).
4.15.1. (Oferir formació de reciclatge en sectors emergents per persones majors de 45 anys.)

4.16. Transformar la indústria química de Tarragona en una indústria d’alt valor afegit gestionada amb
criteris de sostenibilitat.
4.16.1. Analitzar amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Institut Català d’Investigació Química
(ICIQ) el Centre d’Innovació Tecnologia Química (CTQ) i la indústria química les línies de futur
de la Indústria Química (PEAEQT2009)
4.16.2. Utilitzar els fòrums internacionals (EPCA, ECSSP, Xarxa de Regions Químiques Europees) per
a donar a conèixer les possibilitats del “clúster” de Tarragona i les Terres de l’Ebre
(PEAEQT2009)
4.16.3. Incrementar la col·laboració amb la URV, ICIQ, CTQ en projectes de comú interès i en
particular inversions en I+D+i (PEAEQT2009)

4.17. Apropar la indústria química a la ciutadania
4.17.1. (Organitzar esdeveniments relacionats amb la indústria química (congressos, etc.))
4.17.2. (Publicar periòdicament una columna sobre la Indústria Química en mitjans de comunicació
locals (PEAEQT2009))
4.17.3. (Programar periòdicament visites de centres d’ensenyament de primària i secundària a
indústries químiques del territori (PEAEQT2009))
4.17.4. (Mantenir contactes regulars entre la indústria química i les associacions de veïns i altres
entitats de participació cívica (PEAEQT2009))
NOVA:

Garantir la transparència en la relació de la indústria química amb la ciutadania, la seva
sostenibilitat i innovació.

NOVA: Garantir la coexistència de l’empresa química i el turisme.

4.18. Aconseguir que l’activitat turística de Tarragona en el seu conjunt esdevingui un veritable motor
econòmic de la ciutat
4.18.1. Repensar i refer les actuals estructures d’informació turística (senyalització, recorreguts,
formació del personal, etc.) (PAM2008)
4.18.2. Crear sinèrgies amb ciutats turístiques properes
4.18.3. (Facilitar la mobilitat dels autobusos de turistes pel centre de la ciutat)
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4.18.4. Potenciar la relació en xarxa amb altres ciutats que tinguin un patrimoni amb
característiques similars
4.18.5. Potenciar l’establiment de recintes hotelers de màxima categoria i de restauració de qualitat.
4.18.6. (Potenciar l’arribada de creuers a la ciutat aprofitant la terminal existent)
4.18.7. Desenvolupar altres eixos de treball relacionats amb productes turístics propis, destacats i/o
únics de la ciutat (Tarragona medieval, i modernista, platges naturals, festes –Santa Tecla,
Setmana Santa...-, Tarraco Viva, congressos, educació, indústria, oferta turística urbana festivals, concerts, oferta gastronòmica, proximitat del mar)
4.18.8. Promocionar de manera destacada l’oferta turística de la ciutat de cara al turisme de
proximitat
NOVA: Donar a conèixer als propis ciutadans i ciutadanes la ciutat de Tarragona.

4.19. Consolidar Tarragona com la ciutat comercial de referència del sud de Catalunya
4.19.1. Activar una Oficina del Comerç per tal de donar resposta tant a les múltiples necessitats dels
nous emprenedors comercials com dels comerços ja existents, i per tal d’elaborar la
planificació comercial de la ciutat.
4.19.2. (Potenciar el comerç de ciutat aprofitant les sinèrgies amb els grans centres comercials)
4.19.3. (Potenciar l’especialització dels establiments comercials existents o de nova creació
afavorint l’efecte crida per a d’altres establiments)
4.19.4. Redefinir la zonificació comercial de Tarragona (PECom2008)
4.19.5. (Articular el lligam físic entre el centre i El Corte Inglés mitjançant tramvia o autobús
llançadora (PECom2008))
4.19.6. (Incrementar la competitivitat del “producte” Centre: incorporar nous serveis i aportació de
nous matisos en el mix comercial (noves botigues emmarcades en games més altes,
botigues diferencials, targeta de fidelització, servei de ludoteca, etc.) (PECom2008))
NOVA:

Potenciar l’oficina del consumidor municipal com a oficina de formació, assistència i
assessorament al consumidor.

4.20. Revitalitzar els mercats públics a la ciutat convertint-se en pols d’atracció comercial amb
incidència en els establiments propers
4.20.1. Fer accions de comunicació al voltant dels beneficis del producte fresc (dieta mediterrània,
poc embalatge, etc.)
4.20.2. Revisió dels horaris d’obertura del mercat per tal d’arribar a un públic més ampli
4.20.3. Definir la nova orientació estratègica del nou Mercat Central potenciant sinèrgies amb la
restauració (PECom2008).
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4.21. Potenciar l’activitat econòmica del Port
4.21.1. Desenvolupar el port exterior (PEAPT2008)
4.21.2. Implantar serveis portuaris les 24 hores (PEAPT2008)
4.21.3. Crear nous accessos al port (PEAPT2008)
4.21.4. Optimitzar la xarxa ferroviària interna del Port i estendre-la als nous desenvolupaments
(PEAPT2008)
4.21.5. Reorientar l’accés ferroviari al Port (PEAPT2008)
4.21.6. Desenvolupar projectes de promoció internacional del port (PEAPT2008)
4.21.7. Implantar nous serveis que ofereixin valor afegit al vaixell i a la mercaderia (PEAPT2008)
NOVA: Garantir la transparència en la relació del port amb la ciutadania de Tarragona, la seva
sostenibilitat i innovació.

4.22. Potenciar la cultura com a motor econòmic
4.22.1. Incentivar la creació i la promoció d’agents culturals locals (al màxim nivell)
4.22.2. Potenciar una gestió eficient dels actuals equipaments culturals (per exemple entrades
combinades, tiquets col·lectius, etc.), establint relacions amb el patrimoni de la ciutat.
4.22.3. (Crear equipaments culturals de referència d’àmbit nacional i internacional que generin
també impactes econòmics a l’entorn)
4.22.4. Organitzar grans esdeveniments en l’àmbit cultural d’impacte internacional, aprofitant el
patrimoni històric i cultural.
4.22.5. Aconseguir que el Museu Nacional de Catalunya sobre el món romà sigui a Tarragona
NOVA: Aplicar el Pla d’Equipaments Culturals de la ciutat.

4.23. Millorar l’oferta d’oci a la ciutat fent-la compatible amb la qualitat de vida dels ciutadans

4.24. Potenciar l’esport com a motor econòmic
4.24.1. (Construcció de grans equipaments esportius multifuncionals)
4.24.2. Oferir els equipaments esportius existents per a la realització d’actes esportius, culturals i
d’oci
4.24.3. (Crear clubs esportius professionals)
NOVA: Reconsiderar la utilització de recursos públics en clubs esportius, analitzant els beneficis que
això pot suposar a nivell de ciutat.
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EIX 5: TARRAGONA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ
5.7.

Enfortir el paper de la Universitat com a pol d’innovació i competitivitat pel teixit econòmic de la
ciutat tot millorant les seves infraestructures i la integració urbana

5.7.1.

Desenvolupar i donar continuïtat al projecte de Campus d’Excel·lència Internacional
Catalunya Sud de la URV.

5.8.

Ser referents en l’àmbit de la recerca en energies renovables, química, patrimoni cultural
(arqueologia), patrimoni immaterial, salut i nutrició, turisme, enologia, etc. amb la universitat
com a principal actor

5.8.1.

Potenciar els instituts de recerca existents

5.8.2.

Retenir i captar talents

5.8.3.

Crear un ens d’estudi i promoció del patrimoni immaterial

5.8.4.

Campus d’excel·lència

NOVA: Potenciar l’intercanvi universitari.

5.9.

Fomentar la creació d’empreses relacionades amb l’economia verda

5.9.1.

Crear cursos específics de formació professional

5.10. Potenciar la relació administració-universitat-empresa en la definició dels àmbits de recerca i en
la generació de valor d’aquests
5.10.1. Crear un marc estable per a la coordinació i el disseny de les polítiques de recerca,
transferència tecnològica i innovació entre els agents del sistema territorial d’innovació
(empreses innovadores, cambres de comerç i patronals, sindicats, universitats, parcs
tecnològics, centres de formació professional, etc.) (PECamp2008)

5.11. Impulsar una activitat econòmica d’alt valor afegit afavorint les inversions productives en I+D+I,
potenciant la internacionalització i promocionant l’establiment d’empreses basades en el
coneixement i la creativitat
5.11.1. Potenciar la creació i l’establiment de spin-offs vinculats amb les temàtiques d’excel·lència
en la recerca

5.12. Facilitar l’accés de tots els col·lectius a les TIC i promoure’n la seva utilització sota criteris
responsables i crítics, afavorint l’eliminació de la fractura digital
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5.12.1. Educar i sensibilitzar a la ciutadania pel que fa a l’ús de la societat de la informació
5.12.2. Millorar les actuals infraestructures de telecomunicacions

EIX 6: TARRAGONA PER LA CULTURA I L’EDUCACIÓ
6.6.

Aconseguir que Tarragona esdevingui una veritable ciutat educadora

6.6.1.

Potenciar l’educació (formal, no formal i informal) en totes les actuacions, programes i
esdeveniments de la ciutat a través del PEC i les seves eines.

6.6.2.

Exercir la corresponsabilitat educativa de l’ajuntament a través de la transversalitat interna,
el reconeixement educatiu i la implicació i compromís de la ciutadania.

6.6.3.

Incrementar la cooperació entre tots els agents de la comunitat educativa i també amb els
agents socials, el teixit empresarial i l’administració pública, tot promovent i dinamitzant les
accions educatives (complementàries i escolars).

6.6.4.

Potenciar i sensibilitzar que tots els agents socials esdevinguin agents educatius, que
cooperin en l’assoliment dels objectius de la ciutat Educadora

NOVA:

Fomentar la formació professional com element per donar resposta a les necessitats de les
persones i de les empreses incorporant elements d’orientació professional.

NOVA: Incorporar integradors socials que facin un seguiment dels alumnes amb dificultats.

6.7.

Promoure una ciutat que eduqui des de la diversitat de manera transversal per millorar la
convivència

6.7.1.

Establir mesures per tal de garantir que es compta amb bons equips d’educadors que
coneixen el patrimoni i les llengües i que presten atenció a la diversitat

6.7.2.

Incloure i sensibilitzar envers l’acompanyament a les famílies en els processos educatius
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6.8.

Aconseguir una veritable societat trilingüe (català-castellà-anglès)

6.8.1.

Fomentar i preservar la presència pública i ús del català com a element de cohesió social

6.8.2.

Buscar fórmules per incrementar el coneixement de l’anglès a la ciutadania, a tots nivells

NOVA: Promoure activitats infantils en llengua anglesa.

6.9.

Posar en valor els equipaments culturals de la ciutat i apropar-los a la ciutadania

6.9.1.

Rehabilitar i adequar els edificis que hagin d’esdevenir equipaments culturals (per exemple
La Tabacalera, etc.) (PLEC2010)

6.9.2.

(Crear un ens de gestió específic amb personalitat jurídica pròpia per a la gestió dels
equipaments escènicomusicals (PLEC2010))

6.9.3.

Promocionar i facilitar l’accés als equipaments culturals de la ciutat i millorar-ne la difusió

6.9.4.

Promocionar la producció cultural autòctona de qualitat i d’interès general i la seva difusió

6.10. Potenciar Tarragona com a ciutat creativa
6.10.1. Potenciar el sector editorial, audiovisual, d’arts i educatiu des del punt de vista de la
creativitat.
6.10.2. Donar suport als nous creadors
6.10.3. Promoure les noves tecnologies com a base per la ciutat creativa
6.11. Promoure una actitud cívica i respectuosa per part de tots els ciutadans de Tarragona
6.11.1. Continuar realitzant campanyes a les escoles
6.11.2. Realitzar campanyes de sensibilització ciutadana

EIX 7: TARRAGONA PER LA QUALITAT AMBIENTAL
21.1. Promoure l’estalvi i eficiència energètica i la generació d’energies renovables
21.1.1. Implantar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Tarragona
21.1.2. Desenvolupar el Pla municipal d’adequació de l’enllumenat exterior i establir mecanismes
d’inspecció i control de les il·luminacions al municipi (PALS2008)

21.2. Millorar la qualitat ambiental de la ciutat
21.2.1. Implantar un seguiment permanent per controlar les condicions ambientals de la ciutat fent
especial èmfasi en la qualitat de l’aire, i controlant especialment les emanacions dels
vehicles i de la indústria.
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21.2.2. Implantar projectes de millora de la qualitat ambiental de la ciutat (dia sense cotxes,
campanyes contra el soroll, seguiment de els emissions de la indústria química i el port
etc...)
NOVA: Treballar per reduir la població de coloms en un percentatge molt elevat i per controlar altres
plagues d’animals.

21.3. Potenciar la reducció dels residus i la segregació en origen
21.3.1. Millorar la recollida selectiva de les diferents fraccions de residus (paper-cartró, vidre,
envasos, matèria orgànica, fracció vegetal, roba, voluminosos, etc.), donant-li el destí
adequat.
21.3.2. Obligar la reducció i reutilització de residus a la indústria
21.3.3. Millorar la recollida selectiva dels residus comercials (PAGRM2009)
21.3.4. Implantar mesures fiscals per tal de repercutir el cost de la gestió de residus (PAGRM2009)
21.3.5. Definir un nou model de recollida de residus a la Part Alta (PAGRM2009)
21.3.6. Millorar la recollida selectiva tant a les deixalleries fixes com a les mòbils (PAGRM2009)
21.3.7. Portar a terme accions de prevenció en la generació de residus a dependències municipals,
centres d’ensenyament, activitats econòmiques i ciutadania (PAGRM2009)

21.4. Millorar el sanejament i l’eficiència en el consum de l’aigua
21.4.1. Diversificar les fonts d’abastament d’aigua de la xarxa d’abastament municipal (PALS2008)
21.4.2. Executar un protocol de control i seguiment dels episodis de contaminació o incidències a
l’aigua per abocaments incontrolats (PALS2008)
21.4.3. Potenciar la instal·lació de sistemes que permetin l’aprofitament de les aigües pluvials i
grises als habitatges, activitats comercials i industrials (PALS2008)
21.4.4. Establir mecanismes per a la reutilització de l’aigua tractada a les estacions depuradores del
municipi (PALS2008)
21.4.5. Realitzar auditories de consum d’aigua a les dependències i equipaments municipals
(PALS2008)

21.5. Promoure mesures per a l’adaptació de la ciutat i els seus ciutadans als efectes del canvi
climàtic
21.5.1. Desenvolupar un estudi per conèixer les potencials afectacions del canvi climàtic a la ciutat
de Tarragona (augment del nivell del mar, etc.)

21.6. Vetllar per la qualitat ambiental de l’espai públic
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21.6.1. (Millorar el servei de neteja viària)
21.6.2. Millorar la urbanització (asfaltat, etc.), eliminant tots els clots i millorant els embornals.
21.6.3. Elaborar i desenvolupar un Pla de Gestió i Manteniment de l’espai públic i de les zones
verdes de Tarragona, tenint en compte el cost del manteniment (PALS2008)
NOVA:

Millorar la neteja viària mitjançant la conscienciació i educació de la ciutadania (inclús
punitívament).

NOVA: Crear una unitat de neteja de la brutícia generada pels coloms i altres plagues d’animals.
NOVA:

Crear unitats de neteja adequades a l’entorn urbanístic de la part alta (eliminant motors,
sorolls i contaminació)

21.7. Incrementar el nivell de sensibilització ambiental entre la població
21.7.1. Establir en el programa educatiu de ciutat un programa estable d’activitats d’educació
ambiental a primària i secundària
21.7.2. Ser transparents i comunicatius amb les dades ambientals del municipi (generació de
residus, recollida selectiva, consum d’energia, estalvi energètic, energies renovables, etc.)
21.7.3. Fer campanyes de sensibilització ciutadana que impliquin directament al ciutadà i el motivin
a reduir entre tots l’impacte ambiental del municipi

21.8. Millorar la conservació del patrimoni natural i promocionar la seva difusió
21.8.1. Dotar de protecció legal els espais de més valor natural
21.8.2. Desenvolupar elements de difusió del patrimoni natural com per exemple plafons informatius
integrats visualment, jornades, etc.
21.8.3. Desenvolupar un centre d’interpretació del patrimoni natural de Tarragona
21.8.4. Elaborar i executar un pla de gestió, conservació i recuperació de l’espai fluvial del Francolí i
el Gaià (PALS2008)
21.8.5. Desenvolupar un programa d’actuacions de millora i adequació de les zones inundables i
punts crítics del municipi (PALS2008)
21.8.6. Potenciar la creació d’horts urbans com a element de millora del patrimoni natural així com
de cohesió social
21.8.7. Potenciar els espais lliures existents identificant aquells que presenten especials
potencialitats per a jugar un major protagonisme en el conjunt del sistema com a elements
“nodals” o d’articulació de tot el sistema (PDEVU2010)
21.8.8. Relligar els espais “nodals” mitjançant espais adequats per a la seva inclusió en el sistema
d’espais verds (PDEVU2010)
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21.8.9. (Considerar el territori agrícola productiu com una peça fonamental dels paisatges del Camp
de Tarragona, incorporar-lo al planejament com a espais per preservar i endegar models de
futur perquè siguin viables econòmicament (PECamp2008))

EIX 8: TARRAGONA, GESTIÓ EFICIENT I PARTICIPATIVA
Aquest eix, tenint en compte que és totalment transversal, ha estat analitzat per tots els grups. El resultat
que es mostra a continuació es basa en les valoracions majoritàries recollides.
8.2.

Aconseguir una gestió municipi eficient i eficaç, modernitzant la gestió administrativa treballant
per processos

8.2.1.

Definir una cultura corporativa comuna i crear mecanismes per fer-ne difusió (IPDPC2010)
(Un grup l’ha eliminat, mentre que un altre no l’ha valorat)

8.2.2.

Desenvolupar una nou mètode d’avaluació de resultats en la gestió, tant de la gestió tècnica
com de la gestió política, més enllà de les eleccions (Un grup no l’ha valorat, mentre que un
altre l’ha considerat adequada)

8.2.3.

Reforçar la transparència i la comunicació interna de l’ajuntament, implementant un pla de
comunicació interna i potenciant la intranet com a eina informativa i de trobada (IPDPC2010)
(Un grup l’ha considerat adequada)

8.2.4.

Millorar la relació i grau de coneixement entre tècnics municipals i tècnics d’altres
administracions relacionades amb l’objectiu de col·laborar en projectes conjunts (Un grup
l’ha considerat adequada, mentre que un altre afegiria “interacció” després de “relació”)

8.2.5.

Crear dinàmiques i espais que generin confiança absoluta, col·laboració i interacció entre
figures polítiques i tècniques (IPDPC2010) (Dos grups no l’han valorat)

8.2.6.

Potenciar i facilitar la e-administració (Un grup no l’ha valorat)

8.2.7.

Facilitar els tràmits administratius a les empreses i a la ciutadania, i fer-los eficaços (Un
grup afegiria després d’empreses “i a les entitats”, mentre que un altre no l’ha valorat)

8.2.8.

Millora de les ordenances municipals actuals, incorporant els nous estàndards de gestió i
tecnològics (compra verda, pagament per generació de residus, civisme, paisatge urbà, etc.)
(Un l’ha considerat adequada ii un altre inadequada)

8.2.9.

Agilitzar la presa de decisions i acotar els períodes màxims de discussió abans de prendre
una decisió (Un grup canviaria “i acotar els períodes màxims de discussió abans de prendre
una decisió” per “i executar-les d’immediat”, mentre que un altre no l’ha valorat)

8.2.10. Tenir en compte totes les vessants de la diversitat en les polítiques municipals (Un grup
substituiria “totes les vessants de la diversitat” per “tota la ciutadania”, mentre que un altre
no l’ha valorat)
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8.3.

Avançar en la cultura de la participació ciutadana

8.3.1.

Potenciar els fòrums de participació actuals

8.3.2.

Organitzar i potenciar processos participatius vinculats a les diferents àrees (PAM 2008)

8.3.3.

Utilitzar les xarxes socials com a elements de participació dels ciutadans

8.3.4.

Incorporar i intensificar la participació ciutadana en tots els plans desenvolupats a la ciutat

8.3.5.

Portar a terme una experiència pilot de pressupostos participatius en un àmbit concret, amb
total transparència.

8.3.6.

Crear un espai participatiu a la pàgina web municipal (PAM2008)
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3

VALORACIÓ GRUPAL DE LES ACCIONS

EIX 1: TARRAGONA CIUTAT CAPITAL

1.1. Connectar Tarragona amb el Camp, el país i el món

PROPOSTES D’ACCIONS
1.1.1. Estudiar la complementació i sinèrgia entre una àmplia varietat de sistemes de transport públic:
Aeroport, Tren, Tren d’Alta Velocitat, autobusos urbans i autobusos interurbans (POUM)
GRUP 3

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

1.1.2. Crear centres d’intercanvi modal i centres de transport de mercaderies que potenciïn la capacitat
logística de la ciutat (POUM)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública
T. Econòmic

Prioritat

Mitja

1.1.3 Implantar una estació d’alta velocitat en el casc urbà de Tarragona
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

1.1.4 Implantar el TramCamp com a element estratègic de connexió entre diferents municipis i com a eix
de revitalització urbana.
GRUP 3

Responsabilitats

Cal canviar “TramCamp” per “un sistema de comunicació” i afegir al final
“implantat per fases i aprofitant les infraestructures ja existents”

Adm. Pública

Prioritat

Alta

1.1.5 Implantar l’eix ferroviari mediterrani
GRUP 3

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

1.1.6 Implantar l’eix Montblanc-Lleida-Tarragona
GRUP 3

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta
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1.1.7 Millorar els equipaments relacionats amb el transport públic (estacions, parades, etc.) tenint en
compte les necessitats de la població, tant pel que fa a la seva ubicació com a les seves característiques
GRUP 3

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

1.2. Ampliar l’àmbit d’influència de Tarragona

PROPOSTES D’ACCIONS
1.2.1 Generar instruments de coordinació amb els municipis veïns per aconseguir eficiència en l’ús de
recursos, generació de beneficis i creació de noves iniciatives (residus, turisme, indústria, creació
d’ocupació, etc.)
GRUP 3

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

1.2.2 Constituir un nucli de rodalies propi al voltant de la ciutat de Tarragona
GRUP 3

Cal afegir al final “connectant la ciutat amb els municipis propers”

Responsabilitats

-

Adm.. Pública

Prioritat

Mitja

1.3. Fer que Tarragona esdevingui referent en:

PROPOSTES D’ACCIONS
1.3.1. La indústria i la recerca en química bàsica i aplicada (a nivell estatal)
GRUP 1

Responsabilitats

Cal canviar l’aclariment en parèntesi “(a nivell estatal)” per “(a nivell internacional)”

Universitat
T. Econòmic

Prioritat

Mitja

1.3.2. L’arqueologia, convertint-se en la capital estatal de l’imperi romà del segle XXI
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat
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Cal afegir al final “sens perjudici de l’estudi i potenciació d’altres èpoques”

-

Adm. Pública
T. Associatiu
Ciutadania

Alta

1.3.3. El comerç, esdevenint un pol d’atracció comercial a nivell de les comarques tarragonines
GRUP 1

Responsabilitats

Es considera que no s’ha de limitar territorialment aquest aspecte. Es reformula traient la part final “a nivell de les comarques tarragonines”

T. Econòmic

Prioritat

Mitja

1.3.4. La logística, amb un centre logístic portuari a nivell internacional, aconseguint intermodalitat
GRUP 1

Responsabilitats

Es considera que no s’ha de limitar a l’àmbit del port i que s’ha d’ampliar també a l’aeroport, el corredor mediterrani. En aquest sentit, es reformula l’objectiu traient ”portuari”.

Adm. Pública
T. Econòmic

Prioritat

Alta

1.3.5. El turisme cultural i de negocis a nivell internacional aconseguint sinèrgies amb els municipis que
l’envolten
GRUP 1

Responsabilitats

Es considera que no s’ha de limitar al turisme cultural i de negocis, donant un sentit més ampli. Es reformula l’objectiu canviant “turisme cultural i de negocis” per “turisme amb valor afegit”

Adm. Pública
T. Econòmic

Prioritat

Alta

1.3.6. Les energies renovables a partir de la recerca i la sinèrgia amb la indústria actual
GRUP 1

Responsabilitats

Es considera que actualment no hi ha una base real existent a la ciutat en aquest sentit per plantejar aquest objectiu. Es reformula canviant “Fer que Tarragona esdevingui referent en” per “Fer que Tarragona potenciï les”

T. Econòmic
Universitat
Adm. Pública

Prioritat

Baixa

1.3.7. La salut a través de la recerca i d’equipaments de primer nivell
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

No s’han recollit comentaris

-

Es descarta perquè es considera que no es tenen equipaments referents en aquest
àmbit i que ciutats properes com Barcelona ja són ciutat referent .
NOVES ACCIONS

Fer que Tarragona sigui referent com a ciutat saludable i de qualitat de vida

Adm. Pública
T. Associatiu
Ciutadania

Alta

Fer de Tarragona ciutat referent en noves àrees de recerca per a que es pugui desenvolupar el talent i
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crear elits en altres àrees de la ciutat i del territori
GRUP

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Universitat

Prioritat

Alta

1.4. Millorar la marca Tarragona (donar a conèixer totes les potencialitats de la ciutat tant a
nivell estatal com internacional)

PROPOSTES D’ACCIONS
1.4.1 Organitzar grans esdeveniments de tipus cultural, esportiu, etc.
GRUP 1

Responsabilitats

Es considera poc concreta i poc realista, i que en tot cas no s’hauria de limitar als àmbits cultural i esportiu. Es reformula canviant la part final “de tipus cultural, esportiu, etc.” per “ d’impacte internacional”

Adm. Pública
T. Econòmic

Prioritat

Alta

1.4.2 Encoratjar els tarragonins amb projecció pública a posar en valor els principals trets positius de la
ciutat
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Es considera desfasada i es formula una nova acció relacionada amb les persones
amb projecció de la ciutat

1.4.3 Generar campanyes de promoció de la ciutat difonent els seus principals valors, tant a nivell extern
com intern
GRUP 1

Responsabilitats

Es treu la part final “difonent els seus principals valors, tant a nivell extern com
intern” perquè es considera que cal definir primer quins són aquests valors

Adm. Pública

Prioritat

Alta

NOVES ACCIONS

Donar a conèixer la ciutat a nivell internacional
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

Consolidar la presència de la ciutat de Tarragona a nivell virtual (web 2.0)
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GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

Millorar la marca de ciutat
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

Donar a conèixer als i les tarragonines amb projecció pública
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

EIX 2: TARRAGONA CIUTAT COHESIONADA
2.1 Enfortir el reequilibri i la cohesió entre els barris i parts constitutives de la ciutat

PROPOSTES D’ACCIONS
2.1.1 Crear nous “Pols” d’activitat capaços d’atreure funcions de centralitat cap a ponent tot funcionant
com elements articuladors entre el centre urbà i els barris o nuclis d’Icomar, Torreforta, la Granja,
l’Albada, Campclar i Bonavista (POUM)
GRUP 3

Responsabilitats

Cal canviar “Crear” per “Impulsar”, treure “cap a ponent”, i canviar la part final “els barris o nuclis d’Icomar, Torreforta, la Granja, l’Albada, Campclar i Bonavista”
per “, cap a Ponent i Llevant”

Adm. Pública

Prioritat

Alta

2.1.2 Definir per a les àrees urbanes amb previsió de creixement el nivell necessari dels equipaments
bàsics estructurants que potenciï l’equilibri territorial (PECamp2008)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

2.1.3 Preveure nous creixements que siguin capaços de recuperar i completar amb equipaments, espais
lliures urbanitzats i residència els teixits urbans desarticulats i inconnexos. S’utilitzaran de manera
específica corredors i espais verds per relligar urbanísticament els diferents
GRUP 3

Responsabilitats

Prioritat
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No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Mitja

2.1.4 Transformar els barris en ciutat mitjançant la creació d’espais públics de qualitat (bulevards,
places i parcs) i equipaments cívics susceptibles de generar centralitats a escala de barri (POUM)
GRUP 3

Responsabilitats

Cal afegir al final “, i en el centre de la ciutat”

-

Adm. Pública
Ciutadania
T. Associatiu

Prioritat

Mitja

2.1.5 Introduir un nou eix vertebrador de ciutat que connecti Sant Pere i Sant Pau amb el balcó del
mediterrani (PAM2008)
GRUP 3

Responsabilitats

Prioritat

No es considera necessària l’acció, doncs està suficientment ben connectat.

2.1.6 Impulsar actuacions de transformació d’àrees industrials en zones urbanes per tal de destinar-les
preferentment a ús residencial, amb tipologies flexibles que permetin la compatibilitat d’activitats
(PECamp2008)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

2.2 Fer que qualsevol ciutadà de Tarragona pugui arribar allà on sigui sense cotxe

PROPOSTES D’ACCIONS
2.2.1 Millorar l’oferta de transport públic urbà per tal de reduir l’ús del vehicle privat (PLSV2007),
especialment en la connexió entre els barris
GRUP 3

Responsabilitats

Cal afegir al final “amb sistemes més racional i menys costosos”

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

2.2.2 Estudiar la implantació del transport públic a demanda a les zones on l’establiment de línies de
transport regular és ineficient
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta
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2.3 Vertebrar territorialment la ciutat

PROPOSTES D’ACCIONS
2.3.1 Atenuar l’efecte barrera del viari supralocal sobre les diverses parts de la ciutat (POUM)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

2.3.2 Millorar la connectivitat dels teixits urbans mitjançant la creació d’una nova malla viària d’escala
local i la supressió dels fons de sac que siguin possibles (POUM)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

2.3.3 Superar la barrera del ferrocarril entre la ciutat i el mar mitjançant el seu trasllat i/o soterrament en
l’àmbit de la façana marítima (POUM)
GRUP 3

Responsabilitats

Cal canviar “Superar” per “Suprimir” i eliminar “i/o soterrament”

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

2.3.4 Transformar el riu Francolí de barrera en parc lineal que aglutini les ciutats de ponent i llevant i
permeabilitzi el territori amb la previsió de 2 ponts nous (POUM)
GRUP 3

Responsabilitats

Cal treure “2”

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

2.3.5 Millorar la senyalització tant dels carrers com dels equipaments, edificis públics, etc.
GRUP 3

Responsabilitats

Cal canviar “Millorar la senyalització tant dels carrers” per “Senyalitzar i conservar la senyalització dels carrers” i ”. I afegir al final “minimitzant el seu
impacte visual”

Adm. Pública

Prioritat

Alta

2.3.6 Desenvolupar les accions del Pla director d’espais verds de Tarragona per tal de revitalitzar les
zones verdes existents i desenvolupar els futurs espais lliures urbans.
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

NOVES ACCIONS

Analitzar la transformació de la Rambla en bulevard i eix comercial ubicant en el Balcó del Mediterrani
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un accés d’entrada i sortida cap al mar, i potenciant els elements arquitectònics de la Rambla.
GRUP 3

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

2.4 Recuperar sòls abandonats o ocupats per activitats perilloses o obsoletes

PROPOSTES D’ACCIONS
2.4.1 Recuperar la façana marítima i fluvial de la ciutat (POUM)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

2.4.2 Recuperar una part del mur verd, entre la zona de gran indústria i els barris residencials de ponent
(POUM)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

2.4.3 Transformar les antigues carreteres nacionals en eixos urbans pel que fa a l’entrada de la ciutat
modificant la seva secció viària i caràcter cívic: Carreteres de Valls, Reus, València i Via Augusta (POUM)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

2.4.4 Recuperar i dissenyar els límits urbans dels barris de Bonavista, Torreforta, Sant Pere i Sant Pau,
Sant Salvador, etc. (POUM)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública
T. Associatiu
Ciutadania

Prioritat

Alta
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2.5 Desenvolupar urbanisme sostenible

PROPOSTES D’ACCIONS
2.5.1 Desenvolupar el planejament derivat amb criteris de sostenibilitat ambiental en la urbanització, fent
que tots els nous barris de Tarragona siguin “EcoBarris”.
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública
T. Associatiu
Ciutadania

Prioritat

Mitja

2.5.2 Integrar el Pla director de l’anella verda de Tarragona en el planejament urbanístic municipal.
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

2.6 Potenciar el sentiment de pertinença a la ciutat, fent-ho compatible amb els barris

PROPOSTES D’ACCIONS
2.6.1 Facilitar als nouvinguts en el moment de l’empadronament informació sobre la ciutat (equipaments,
activitats, festes, etc.)
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

2.6.2 Elaborar un Pla Municipal d’Acollida tal i com preveu la llei d’acollida que va entrar en vigor el mes
de maig de 2010
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

2.6.3 Treballar en un pla de sensibilització local contra el racisme i la xenofòbia
GRUP 2

Responsabilitats

Caldrà veure si l’acció ha de ser local o més global

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta
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2.6.4 Crear una visió conjunta del futur de la ciutat i els seus ciutadans, fent que Tarragona 2022 encari i
defineixi el futur de tots els ciutadans i ciutadanes de Tarragona.
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública
Ciutadania

Prioritat

Alta

2.6.5 Potenciar el compromís cívic i solidari de la ciutadania per col·laborar en projectes i activitats
socials per afavorir el bé comú tant de la ciutat com d’altres indrets necessitats
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

NOVES ACCIONS

Promoure que no hi hagi concentració de guetos de diferents ètnies i fomentar la instal·lació per tot el
terme municipal
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

2.7 Impulsar les associacions existents i reduir la fragmentació afavorint les sinèrgies entre elles

PROPOSTES D’ACCIONS
2.7.1 Establir criteris claus i rigorosos per aconseguir subvencions per part de l’administració local
GRUP 2

Responsabilitats

Cal matissar que les subvencions s’han de donar en funció dels beneficis socials que gestiona l’associació. En aquest sentit, es demana que s’afegeixi al final “sota
un pla d’acció social local prèviament establert”

Prioritat

Adm. Pública
Alta

2.7.2 Potenciar el Club dels Tarraconins com a mesura de foment del sentiment de pertinença a la ciutat
tant dels infants i joves com de les seves famílies
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

No es pot patrimonitzar el sentiment tarragoní en una sola entitat.
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2.8 Implantar mesures que afavoreixin la igualtat d’oportunitats per raó de gènere, de col·lectius
amb risc d’exclusió social, persones amb discapacitats, persones grans, etc.

PROPOSTES D’ACCIONS
2.8.1 Eliminar barreres arquitectòniques a la via pública i equipaments públics
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

Responsabilitats

Prioritat

No s’hauria d’esperar al 2022. Això ja hauria de ser així actualment.

2.8.2 Promoure l’eliminació de barreres arquitectòniques a nivell privat
GRUP 2

Està molt desfasat. També s’hauria de fer des de ja.

2.8.3 Impulsar mesures per la prevenció i atenció de les violències de gènere (PPD2009)
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

2.8.4 Promoure la coeducació (perspectiva de gènere) en l’àmbit familiar i escolar (PPD2009)
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública
Ciutadania

Prioritat

Alta

2.8.5 Fomentar que l’elecció d’estudis no es vegi condicionada pels estereotips sexistes (PPD2009)
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Ciutadania

Prioritat

Mitja

2.8.6 Promoure la conciliació de responsabilitats personals, familiars i professionals (PPD2009)
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Ciutadania

Prioritat

Mitja

2.8.7 Posar en marxa programes d’inserció laboral per a persones amb risc d’exclusió social
GRUP 2

Responsabilitats

Cal afegir també “programes de formació”. D’altra banda, de programes ja n’hi ha, el que cal és fer-ne més divulgació. Per tant, afegir després de “posar en marxa”,
“i divulgar”.

Prioritat

Adm. Pública
Alta

2.8.8 Posar en marxa programes específics d’activitats per a la gent gran
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GRUP 2

Responsabilitats

Cal canviar “posar en marxa” per “potenciar”, doncs de programes ja n’hi ha.

-

Adm. Pública
T. Associatiu

Prioritat

Mitja

2.8.9 Tenir en compte el col·lectiu de la gent gran en la programació de festes i esdeveniment5s a la
ciutat
GRUP 2

Responsabilitats

Afegir també “i les persones amb mobilitat reduïda”

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

2.8.10 Educar en valors per evitar l’exclusió social per raó d’edat, cultura, raça, fomentant un clima de
convivència (PECamp2008)
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

Això ja s’hauria d’estar fent
NOVES ACCIONS

Garantir la igualtat d’oportunitats en els desplaçaments tenint en compte totes les possibles
discapacitats i l’envelliment de la població
GRUP 2

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

Prioritat

-

Culturalitzar i sensibilitzar la població en general en la convivència amb les diferents discapacitats.
GRUP 2

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

Prioritat

-

2.9 Fomentar la participació dels joves en la vida activa de la ciutat (a nivell cultural, associatiu,
polític, etc.)

PROPOSTES D’ACCIONS
2.9.1 Promoure l’accessibilitat dels joves a la vida activa de la ciutat a través de descomptes i accions
d’apropament, carnet jove i +25, xarxa d’acció cultural i formativa, espai jove, etc.(PLJ2008)
GRUP 2

Responsabilitats

Les solucions no han de ser només econòmiques, sinó que cal fer accions atractives per a ells. Cal, doncs, conèixer les inquietuds dels joves. Afegir doncs al

Adm. Pública

Prioritat

Alta
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final “i altres accions atractives i adaptades a les inquietuds dels joves”

2.9.2 Facilitar la transició escola-treball amb orientació laboral i professional, fomentant la cultura
emprenedora, reorientant a nous oficis, etc.(PLJ2008)
GRUP 2

Responsabilitats

No només s’ha de facilitar en aquest punt. Per això es proposa canviar “facilitar la transició escola-treball amb orientació laboral i professional” per “Facilitar
l’orientació laboral i professional”. També es proposa canviar “cultura
emprenedora” per “actitud emprenedora”

Prioritat

Adm. Pública
Alta

2.10 Facilitar l’accés a un habitatge digne als ciutadans de Tarragona

PROPOSTES D’ACCIONS
2.10.1 Promoure que tots els habitants de Tarragona tinguin un habitatge digne com un element bàsic
per la seva qualitat de vida.
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

És una acció molt genèrica, ambigua i buida de contingut

2.10.2 Impulsar una política de lloguer jove a través d’ajuts directes per posar habitatges a lloguer, etc.
GRUP 2

Responsabilitats

No hauria de ser només als joves, per tant treure “jove”. Les ajudes no haurien de ser directes, per tant treure “directes”. I aquest impuls ja s’està fent, el que cal és
fiscalitzar i assegurar-se que s’estan assolint els objectius. En aquest sentit,
s’afegeix després d’”impulsar”, “i fiscalitzar”, i al final “garantint que se
n’assoleixen els objectius”

Prioritat

Adm. Pública
Alta

2.10.3 Impulsar actuacions d’urbanització preferent que, a través dels mecanismes urbanístics,
possibilitin l’obtenció de sòl apte per a la construcció d’habitatges de protecció oficial (PECamp2008)
GRUP 2

Responsabilitats

Caldrà explicar de quins mecanismes urbanístics s’està parlant.

-

Prioritat

Adm. Pública
Alta

Cal afegir al final “ajustant-les a les necessitats de cada moment”

2.10.4 Donar suport als propietaris per habilitar els habitatges tancats per tal de que surtin al mercat
immobiliari
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GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

Responsabilitats

Prioritat

Es comenta que aquesta acció ja s’està fent.
Finament, no hi ha hagut acord. Mentre uns participants l’eliminarien, d’altres
pensen que cal mantenir-la.

2.11 Crear equipaments de l’àmbit social i millorar els existents

PROPOSTES D’ACCIONS
2.11.1 Incrementar la xarxa de centres cívics
GRUP 2

Tenint en compte la segona, aquesta es podria eliminar

2.11.2 Crear equipaments multifuncionals amb l’objectiu de generar pols d’atracció i millorar l’eficiència
en l’ús (per exemple un centre cívic en un espai poliesportiu que disposa d’un espai adequat, etc.)
GRUP 2

Responsabilitats

Afegir després de “crear equipaments”, “i adaptar els existents”

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

2.12 Incrementar la seguretat ciutadana fent especial incidència en accions de prevenció i
educació

PROPOSTES D’ACCIONS
2.12.1 Construir la ciutat de la justícia
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

Responsabilitats

Prioritat

Aquesta acció és obsoleta, doncs ja s’ha fet

2.12.2 Traslladar la presó
GRUP 2

Aquesta acció és obsoleta, doncs ja s’ha fet
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EIX 3: TARRAGONA CIUTAT SALUDABLE
3.1 Fomentar modes de transport més positius tant per a la salut de les persones com del medi
ambient com són anar a peu i en bicicleta en detriment del trànsit rodat

PROPOSTES D’ACCIONS
3.1.1 Peatonalitzar els principals centres neuràlgics de Tarragona
GRUP 2

Responsabilitats

Cal afegir al final “amb accessibilitat universal”. I cal tenir en compte que s’ha de gestionar correctament per tal que no siguin zones de bar com passa ara.

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

3.1.2 Reduir el nombre de vies amb voreres de menys d’un metre (PLSV2007)
GRUP 2

Responsabilitats

És una acció molt urgent

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

3.1.3 Habilitar aparcaments dissuasoris a les entrades de la ciutat ben connectats amb transport públic a
diferents punts neuràlgics de la ciutat
GRUP 2

Responsabilitats

Caldria afegir “més després d’habilitar, doncs ara ja n’hi ha.

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

3.1.4 Ampliar la xarxa de carrils bici (PLSV2007)
GRUP 2

Responsabilitats

Cal afegir al final “tenint en compte que sigui un esforç proporcional al benefici que suposi per a la població”

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

3.1.5 Potenciar les connexions mitjançant xarxes de carrils bici, senders, i camins peatonals entre els
barris de la ciutat i ciutats properes, tant amb objectiu de lleure com de mobilitat obligada
GRUP 2

Responsabilitats

Cal afegir al final: “tenint en compte la mobilitat universal i la proporcionalitat entre l’esforç i els beneficis”

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

NOVES ACCIONS

Habilitar camins de ronda de litoral
GRUP 2

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

Prioritat

-
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3.2 Fomentar la pràctica esportiva entre la població de Tarragona com a hàbit saludable

PROPOSTES D’ACCIONS
3.2.1 Destinar recursos econòmics a l’esport de base com a hàbit saludable buscant una col·laboració
entre l’àmbit públic i privat
GRUP 2

Responsabilitats

S’accepta, tot i que es comenta que ja s’està fent i que el que cal és fiscalitzar

-

Adm. Pública
Ciutadania

Prioritat

Mitja

3.2.2 Obrir els recintes esportius escolars en hores no lectives
GRUP 2

Responsabilitats

Afegir: “adaptant-los a les necessitats i donant a conèixer els horaris”. Es comenta també que l’acció ja s’està fent.

Adm. Pública
Escoles
privades

Prioritat

Mitja

3.2.3 Promoure ajudes econòmiques per facilitar l’accés de les persones aturades o amb limitacions
econòmiques a les instal·lacions esportives
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

No s’han recollit comentaris

-

No cal parlar de persones aturades i es pensa que és molt complicat controlar-ho

3.2.4 Impulsar l’organització de tornejos esportius intramunicipals

Adm. Pública
Ciutadania

Alta

NOVES ACCIONS

Potenciar les revisions mèdico-esportives per a la realització d’una pràctica esportiva saludable
GRUP 2

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

Prioritat

-
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3.3 Fomentar les pautes d’alimentació saludable entre la població

PROPOSTES D’ACCIONS
3.3.1 Organitzar tallers adreçats a la població infantil
GRUP 2

Responsabilitats

De tallers ja se’n fan, el que cal és adaptar-los. Per tant, es demana afegir al final: “i adaptar els que ja es realitzen”

Prioritat

Adm. Pública
Centres
educatius

3.3.2 Incorporar la dieta mediterrània com a base en els menjadors escolars
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Prioritat

Adm. pública
Centres
educatius

3.4 Reduir els factors de risc per a la salut de la població (tabaquisme, accidents laborals,
accidents de trànsit, etc.)

PROPOSTES D’ACCIONS
3.4.1 Millorar el disseny i l’ordenació del trànsit en les interseccions més conflictives i en l’entorn escolar
per tal de reduir el nombre d’accidents en aquests indrets (PLSV2007)
GRUP 2

Responsabilitats

Afegir al final: “en totes les interseccions del municipi”

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

3.4.2 Reforçar les mesures per a una major disciplina viària mitjançant l’establiment d’un pla continu de
controls d’alcoholèmia, velocitat, i l’ús del casc i sistemes de retenció (PLSV2007)
GRUP 2

Responsabilitats

Cal tenir en compte que aquestes accions no tinguin com únic objectiu la recaptació de diners.

Adm. Pública

Prioritat

Alta

3.4.3 Mantenir o augmentar el nivell d’activitats d’educació viària i difusió en temes relacionats amb la
seguretat viària (PLSV2007)
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat
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No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Alta

3.4.4 Posar en marxa campanyes de prevenció del tabaquisme (PAM2008)
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

No haurien de ser referides només a tabaquisme, sinó a d’altres dependències. Per això es demana d’afegir al final “alcoholisme i altres dependències”.
Alguns participants esmenten que ja se’n fan i que el que cal és que siguin
eficaces. En aquest sentit, s’afegeix després de prevenció “eficaces”

3.5 Fomentar l’autonomia personal amb atenció social i domiciliària

PROPOSTES D’ACCIONS
3.5.1 Promoure la creació de cooperatives per a la cura de la gent gran
GRUP 2

Responsabilitats

No només gent gran. Afegir al final “i altres col·lectius necessitats”

-

Prioritat

3.5.2 Assessorar al col·lectiu afectat en les ajudes referents a la llei de dependència
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

No cal només assessorar, sinó millorar l’atenció a aquestes persones. Cal evitar els abusos i incorporar persones sensibilitzades en la presa de decisions.
Reformulació: “Assessorar i millorar l’atenció al col·lectiu afectat en les ajudes
referents a la llei de la dependència”
NOVES ACCIONS

Adaptació del transport públic per a les persones amb dificultats de mobilitat
GRUP 2

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

Prioritat

-

Adaptació de les zones per a vianants per a les persones amb dificultats de mobilitat
GRUP 2

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

Prioritat

-
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3.6 Millorar l’atenció sanitària

PROPOSTES D’ACCIONS
3.6.1 Desenvolupar els CAPs previstos pel Servei Català de la Salut i que encara no disposen de cessió de
terrenys per part de l’ajuntament
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

NOVES ACCIONS

Incorporar en els centres cívics una assistència primària bàsica reduïda (sucre, pressió arterial,
colesterol...)
GRUP 2

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

Prioritat

-

3.7 Promoure la matriu d’espais lliures de la ciutat com a element que millora la qualitat de vida
de la població, tant pel que fa a la millora ambiental de l’entorn, com al fet que facilita la
pràctica esportiva

PROPOSTES D’ACCIONS
3.7.1 Incorporar elements de mobiliari saludable (per fer activitat física, etc.) als espais lliures
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta
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EIX 4: TARRAGONA COM A MOTOR ECONÒMIC
4.1 Fomentar i facilitar l’emprenedoria i la creació de noves empreses

PROPOSTES D’ACCIONS
4.1.1 Crear/activar el viver d’empreses
GRUP 1

Responsabilitats

Es considera que cal treure “Crear” de l’enunciat, i afegir al final “ fent especial èmfasi en l’economia d’iniciativa social (cooperatives, etc.)”

Adm. Pública

Prioritat

Alta

4.1.2 Potenciar i dignificar la imatge de l’emprenedor a través de programes educatius a les escoles en
coordinació amb les associacions d’empresaris
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Cal treure de l’enunciat “les escoles”. Es considera que cal unir-la a l’acció 4.1.3, i
en aquest sentit es formula una nova acció

4.1.3 Fomentar l’esperit empresarial en els centres de recerca, centres universitaris, parcs científics i
tecnològics i vivers d’empreses (PECamp2008)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Es considera que cal unir aquesta acció amb l’acció 4.1.2. En aquest sentit es
formula una nova acció
NOVES ACCIONS

Potenciar i dignificar la imatge de l’emprenedor a través de programes educatius en coordinació amb les
associacions d’empresaris i fomentar l’esperit empresarial en els centres de recerca, centres
universitaris, parcs científics i tecnològics i vivers d’empreses
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Púbica
T. Econòmic

Prioritat

Alta

Agilitzar els tràmits administratius de creació d’empreses a nivell municipal
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta
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4.2 Millorar el capital humà i la seva aplicació en el teixit productiu (formació empresarial,
tècnica i professional) que potenciï l’ocupació i la competència professional dels empresaris,
dels directius i dels treballadors

PROPOSTES D’ACCIONS
4.2.1 Millorar la relació administració-universitat-empresa a l’hora de generar instruments formatius (en
la formació reglada i no reglada) que encaixin amb la demanda actual del mercat de treball
GRUP 1

Responsabilitats

Cal afegir després de “demanda actual”, “i futura”

-

T. Econòmic
Adm. Púbica

Prioritat

Alta

NOVES ACCIONS

Crear una escola de negocis a la ciutat que formi en la direcció d’empreses
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Universitat
Adm. Pública

Prioritat

Alta

Potenciar l’ocupació, especialment d’aquells col·lectius amb més dificultats
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

Transformar l’acció solidaria assistencial en acció proactiva que doti d’instrumets personals propis per a
la creació d’autoocupació
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

4.3 Potenciar l’ocupació, especialment d’aquells col·lectius amb més dificultats (joves de menys
de 25 anys i persones majors de 45)
PROPOSTES D’ACCIONS
4.3.1 Oferir formació de reciclatge en sectors emergents per persones majors de 45 anys
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Es descarta aquesta acció i l’objectiu en conjunt. I s’incorpora l’objectiu 4.3,
traient el parèntesi “(joves de menys de 25 anys i persones majors de 45)”, com a
nova acció de l’objectiu 4.2
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4.4 Transformar la indústria química de Tarragona en una indústria d’alt valor afegit gestionada
amb criteris de sostenibilitat

PROPOSTES D’ACCIONS
4.4.1 Analitzar amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) i el
Centre d’Innovació Tecnologia Química (CTQ) les línies de futur de la Indústria Química (PEAEQT2009)
GRUP 1

Responsabilitats

Afegir “i l’empresa química”

-

T. Econòmic

Prioritat

Alta

4.4.2 Utilitzar els fòrums internacionals (EPCA, ECSSP, Xarxa de Regions Químiques Europees) per a
donar a conèixer les possibilitats del “clúster” de Tarragona i les Terres de l’Ebre (PEAEQT2009)
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

T. Econòmic

Prioritat

Alta

4.4.3 Incrementar la col·laboració amb la URV, ICIQ, CTQ en projectes de comú interès i en particular
inversions en I+D+i (PEAEQT2009)
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

T. Econòmic

Prioritat

Alta

4.5 Apropar la indústria química a la ciutadania

PROPOSTES D’ACCIONS
4.5.1 Organitzar esdeveniments relacionats amb la indústria química (congressos, etc.)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Aquest tipus d’accions les ha d’emprendre la indústria química i no es consideren
adients per un pla estratègic de ciutat, perquè són en benefici propi de la química.
Per aquest motiu, es decideix eliminar i reformular una nova acció més referent a
la relació entre la indústria química i la ciutadania.

4.5.2 Publicar periòdicament una columna sobre la Indústria Química en mitjans de comunicació locals
(PEAEQT2009)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

El mateix motiu que en la primera acció
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4.5.3 Programar periòdicament visites de centres d’ensenyament de primària i secundària a indústries
químiques del territori (PEAEQT2009)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

El mateix motiu que en la primera acció

4.5.4 Mantenir contactes regulars entre la indústria química i les associacions de veïns i altres entitats
de participació cívica (PEAEQT2009)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

El mateix motiu que en la primera acció
NOVES ACCIONS

Garantir la transparència en la relació de la indústria química amb la ciutadania, la seva sostenibilitat i
innovació
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

T. Econòmic
Ciutadania

Prioritat

Alta

Garantir la coexistència de l’empresa química i del turisme
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

T. Econòmic

Prioritat

Alta

4.6 Aconseguir que l’activitat turística de Tarragona en el seu conjunt esdevingui un veritable
motor econòmic de la ciutat
PROPOSTES D’ACCIONS
4.6.1 Renovar les actuals estructures d’informació turística (senyalització, recorreguts, formació del
personal, etc.) (PAM2008)
GRUP 1

Responsabilitats

Cal canviar “Renovar” per “Repensar i refer”

-

Adm. pública

Prioritat

Alta

4.6.2 Crear sinèrgies amb ciutats turístiques properes (Salou té llits i platges, Tarragona té comerç i
cultura...)
GRUP 1

Responsabilitats

Cal treure el parèntesi “(Salou té llits i platges, Tarragona té comerç i cultura....)”

-

Adm. Pública
T. Associatiu

Prioritat

Alta

4.6.3 Facilitar la mobilitat dels autobusos de turistes pel centre de la ciutat
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GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

No es considera necessari, doncs els turistes poden utilitzar la xarxa de transport
públic urbà.

4.6.4 Potenciar la relació en xarxa amb altres ciutats que tinguin un patrimoni amb característiques
similars
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

4.6.5 Potenciar l’establiment de recintes hotelers i de restauració de qualitat (hotels 5 estrelles i cuiners
amb estrelles)
GRUP 1

Responsabilitats

Cal treure el parèntesi “(hotel 5 estrelles i cuiners amb estrelles)” i afegir després
“de recintes hotelers”, “de màxima categoria”
-

Adm. Pública
T. Econòmic

Prioritat

Alta

4.6.6 Potenciar l’arribada de creuers a la ciutat aprofitant la terminal existent
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

No es creu que aquest tipus de turisme sigui l’adient per a la ciutat.

4.6.7 Desenvolupar altres eixos de treball relacionats amb productes turístics propis, destacats i/o únics
de la ciutat (Tarragona medieval, i modernista, platges naturals, festes –Santa Tecla, Setmana Santa...-,
Tarraco Viva, congressos, educació, indústria, oferta turística urbana - festivals, concerts)
GRUP 1

Responsabilitats

Cal afegir els següents productes al parèntesi “oferta gastronòmica, proximitat del mar”
-

Adm. Pública
T. Econòmic
T. Associatiu

Prioritat

Alta

4.6.8 Promocionar l’oferta turística de la ciutat de cara al turisme provincial i turisme de proximitat
GRUP 1

Responsabilitats

Cal afegir després de “promocionar”, “de manera destacada” i treure de
l’enunciat “al turisme provincial”
-

Adm. Pública
T. Econòmic

Prioritat

Alta

NOVES ACCIONS

Donar a conèixer als propis ciutadans la ciutat de Tarragona
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública
T. Associatiu

Prioritat

Alta
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4.7 Consolidar Tarragona com la ciutat comercial de referència del sud de Catalunya

PROPOSTES D’ACCIONS
4.7.1 Activar una Oficina del Comerç per tal de donar resposta tant a les múltiples necessitats dels nous
emprenedors comercials com dels comerços ja existents
GRUP 1

Responsabilitats

Cal afegir al final “i per tal d’elaborar la planificació comercial de la ciutat”

-

Adm. Pública
T. Econòmic

Prioritat

Alta

4.7.2 Potenciar el comerç de ciutat aprofitant les sinèrgies amb els grans centres comercials
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Es descarta ja que es considera inclosa en la reformulació feta de l’acció 4.7.1

4.7.3 Potenciar l’especialització dels establiments comercials existents o de nova creació afavorint
l’efecte crida per a d’altres establiments
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Responsabilitats

Prioritat

Es descarta ja que es considera inclosa en la reformulació feta de l’acció 4.7.1

4.7.4 Redefinir la zona comercial del centre (PECom2008)
GRUP 1

Es reformula canviant “zona comercial del centre” per “zonificació comercial de
Tarragona”

Adm. Pública

Alta

4.7.5 Articular el lligam físic entre el centre i El Corte Inglés mitjançant tramvia o autobús llançadora
(PECom2008)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Es descarta ja que es considera inclosa en la reformulació feta de l’acció 4.7.4

4.7.6 Incrementar la competitivitat del “producte” Centre: incorporar nous serveis i aportació de nous
matisos en el mix comercial (noves botigues emmarcades en games més altes, botigues diferencials,
targeta de fidelització, servei de ludoteca, etc.) (PECom2008)
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

S’ha de treballar amb tot el producte comercial de Tarragona en general, no només

46

amb el “Centre”
NOVES ACCIONS

Potenciar l’oficina del consumidor municipal com a oficina de formació, assistència i assessorament al
consumidor
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

4.8 Revitalitzar els mercats públics a la ciutat convertint-los en pols d’atracció comercial amb
incidència en els establiments propers

PROPOSTES D’ACCIONS
4.8.1 Fer accions de comunicació al voltant dels beneficis del producte fresc (dieta mediterrània, poc
embalatge, etc.)
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

4.8.2 Revisió dels horaris d’obertura del mercat per tal d’arribar a un públic més ampli
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

4.8.3 Definir la nova orientació estratègica del nou Mercat Central establint sinèrgies amb la restauració
(PECom2008)
GRUP 1

Cal canviar “establint” per “potenciant”

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

4.9 Potenciar l’activitat econòmica del Port
PROPOSTES D’ACCIONS
4.9.1 Desenvolupar el port exterior (PEAPT2008)
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta
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4.9.2 Implantar serveis portuaris les 24 hores (PEAPT2008)
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

4.9.3 Crear nous accessos al port (PEAPT2008)
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

4.9.4 Optimitzar la xarxa ferroviària interna del Port i estendre-la als nous desenvolupaments
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

4.9.5 Reorientar l’accés ferroviari al Port (PEAPT2008)
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

4.9.6 Desenvolupar projectes de promoció internacional del port (PEAPT2008)
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

4.9.7 Implantar nous serveis que ofereixin valor afegit al vaixell i a la mercaderia (PEAPT2008)
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

NOVES ACCIONS

Garantir la transparència en la relació del port amb la ciutadania de Tarragona, la seva sostenibilitat i
innovació
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta
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4.10 Potenciar la cultura com a motor econòmic

PROPOSTES D’ACCIONS
4.10.1 Incentivar la creació d’empreses de l’àmbit cultural (gestió d’equipaments, creació de continguts,
etc.)
GRUP 1

Responsabilitats

Cal canviar la part final “d’empreses de l’àmbit cultural (gestió d’equipaments,
creació de continguts, etc.)” per “ i la promoció d’agents culturals locals (al
màxim nivell)”

Prioritat

Adm. Pública

4.10.2 Potenciar una gestió eficient dels actuals equipaments culturals (per exemple entrades
combinades, tiquets col·lectius, etc.)
GRUP 1

Responsabilitats

Cal afegir al final “establint relacions amb el patrimoni de la ciutat”

-

Prioritat

Adm. Pública
T. Associatiu

4.10.3 Crear equipaments culturals de referència d’àmbit nacional i internacional que generin també
impactes econòmics a l’entorn
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Responsabilitats

Prioritat

Es considera poc realista

4.10.4 Organitzar grans esdeveniments en l’àmbit cultural
GRUP 1

Cal afegir al final “d’impacte internacional, aprofitant el patrimoni històric i
cultural”

Adm. Pública

4.10.5 Aconseguir que el Museu Nacional de Catalunya sobre el món romà sigui a Tarragona
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

NOVES ACCIONS

Aplicar el Pla d’equipaments culturals de la ciutat
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta
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4.11 Millorar l’oferta d’oci a la ciutat fent-la compatible amb la qualitat de vida dels ciutadans

NO S’HAN RECOLLIT NOVES ACCIONS

4.12 Potenciar l’esport com a motor econòmic

PROPOSTES D’ACCIONS
4.12.1 Construcció de grans equipaments esportius multifuncionals
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

Aquests equipaments no es consideren rendibles econòmicament per a la ciutat.

4.12.2 Oferir els equipaments esportius existents per a la realització d’actes esportius, culturals i d’oci
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Baixa

4.12.3 Crear clubs esportius professionals
GRUP 1

Responsabilitats

Prioritat

No s’han de destinar recursos públics per clubs privats i, en tot cas, caldria
analitzar en profunditat els beneficis que pot suposar per a la ciutat el
finançament públic de clubs privats.
NOVES ACCIONS

Reconsiderar la utilització de recursos públics en clubs esportius, analitzant els beneficis que això pot
suposar a nivell de ciutat
GRUP 1

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta
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EIX 5: TARRAGONA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ
5.1. Enfortir el paper de la Universitat com a pol d’innovació i competitivitat pel teixit econòmic
de la ciutat tot millorant les seves infraestructures i la integració urbana

PROPOSTES D’ACCIONS
5.1.1
Sud

Desenvolupar i donar continuïtat al projecte de Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya

GRUP 4

Responsabilitats

Afegir al final “de la URV”

-

Adm. Pública
Ciutadania
T. Econòmic

Prioritat

Alta

5.2
Ser referents en l’àmbit de la recerca en energies renovables, química, patrimoni
cultural universitat (arqueologia), patrimoni immaterial, salut i nutrició, turisme, enologia, etc.
amb la com a principal actor

PROPOSTES D’ACCIONS
5.2.1

Potenciar els instituts existents

GRUP 4

Responsabilitats

Afegir després d’instituts “de recerca”

-

5.2.2

Adm. pública

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. pública

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

GRUP 4

Prioritat

Alta

Crear un ens d’estudi i promoció del patrimoni immaterial

GRUP 4

5.2.4

Alta

Retenir i captar talents

GRUP 4

5.2.3

Prioritat

Adm. pública

Prioritat

Mitja

Campus d’excel·lència
Responsabilitats

Prioritat
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No s’han recollit comentaris

-

Adm. pública
T. Econòmic

Alta

NOVES ACCIONS

Potenciar l’intercanvi universitari
GRUP 1

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

5.3

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

Fomentar la creació d’empreses relacionades amb l’economia verda

PROPOSTES D’ACCIONS
5.3.1

Crear cursos específics de formació professional

GRUP 4

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. pública
T. Econòmic

Prioritat

Alta

5.4
Potenciar la relació administració-universitat-empresa en la definició dels àmbits de
recerca i en la generació de valor d’aquests

PROPOSTES D’ACCIONS
5.4.1 Crear un marc estable per a la coordinació i el disseny de les polítiques de recerca, transferència
tecnològica i innovació entre els agents del sistema territorial d’innovació (empreses innovadores,
cambres de comerç i patronals, sindicats, universitats, parcs tecnològics, etc.) (PECamp2008)
GRUP 4

Responsabilitats

Afegir al final, abans d’etc, “centres de formació professional”

-

Adm. Pública
Ciutadania
T. Econòmic

Prioritat

Alta
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5.5
Impulsar una activitat econòmica d’alt valor afegit afavorint les inversions productives
en I+D+I, potenciant la internacionalització i promocionant l’establiment d’empreses basades en
el coneixement i la creativitat

PROPOSTES D’ACCIONS
5.5.1 Potenciar la creació i l’establiment de spin-offs vinculats amb les temàtiques d’excel·lència en la
recerca
GRUP 4

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. pública
T. Econòmic

Prioritat

Alta

5.6
Facilitar l’accés de tots els col•lectius a les TIC i promoure’n la seva utilització sota
criteris responsables i crítics, afavorint l’eliminació de la fractura digital

PROPOSTES D’ACCIONS
5.6.1

Educar i sensibilitzar a la ciutadania pel que fa a l’ús de la societat de la informació

GRUP 4

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

5.6.2

Adm. Pública
T. Associatiu

Prioritat

Alta

Millorar les actuals infraestructures de telecomunicacions

GRUP 4

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. pública
T. Econòmic

Prioritat

Alta
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EIX 6: TARRAGONA PER LA CULTURA I L’EDUCACIÓ
6.1

Aconseguir que Tarragona esdevingui una veritable ciutat educadora

PROPOSTES D’ACCIONS
6.1.1 Potenciar l’educació (formal, no formal i informal) en totes les actuacions, programes i
esdeveniments de la ciutat a través del PEC i les seves eines
GRUP 4

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. pública
Ciutadania
T. Associatiu

Prioritat

Alta

6.1.2 Reforçar la corresponsabilitat educativa de l’ajuntament a través de la transversalitat interna, el
reconeixement educatiu i la implicació i compromís de la ciutadania
GRUP 4

Responsabilitats

Canviar “reforçar” per “exercir”

-

Adm. pública

Prioritat

Alta

6.1.3 Incrementar la cooperació amb la comunitat educativa no universitària. A través del
reconeixement i valoració de la funció dels centres educatius, especialment del professorat i mestres.
Tot promovent i dinamitzant les accions educatives (complementàries i escolars).
GRUP 4

Responsabilitats

Reformular de la següent forma: “Incrementar la cooperació entre tots els agents
de la comunitat educativa i també amb els agents socials, el teixit empresarial i
l’administració pública, tot promovent i dinamitzant les accions educatives
(complementàries i escolars)”

-

Adm. pública
Ciutadania
T. Econòmic
T. Associatiu

Prioritat

Alta

6.1.4 Potenciar que les diferents persones esdevinguin agents educatius, que cooperin en l’assoliment
dels objectius de la ciutat Educadora
GRUP 4

Responsabilitats

Afegir després de potenciar “i sensibilitzar” i després del que afegir “tots els agents socials”

Adm. pública

Prioritat

Alta

NOVES ACCIONS

Fomentar la formació professional com element per donar resposta a les necessitats de les persones i de
les empreses incorporant elements d’orientació professional.
GRUP 4

No s’han recollit comentaris

Responsabilitats

Prioritat

-
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Trobar solucions per aquells alumnes que no tenen interès en finalitzar la formació reglada
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

Tot i que s’ha recollit com a nova acció, alguns participants opinen que aquest
tema ja està cobert, i d’altra banda, no es troba cabuda per a l’acció en el Pla
Tarragona 2022

Incorporar integradors socials que facin un seguiment dels alumnes amb dificultats
GRUP 4

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

Prioritat

-

6.2
Promoure una ciutat que eduqui des de la diversitat de manera transversal per millorar
la convivència

PROPOSTES D’ACCIONS
6.2.1 Establir mesures per tal de garantir que es compta amb bons equips d’educadors que coneixen
el patrimoni i les llengües i que presten atenció a la diversitat
GRUP 4

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

6.2.2

Adm. pública

Alta

Incloure l’acompanyament a les famílies en els processos educatius

GRUP 4

Responsabilitats

Afegir després d’incloure “i sensibilitzar”

-

6.3

Prioritat

Adm. pública
Ciutadania
T. Associatiu

Prioritat

Alta

Aconseguir una veritable societat trilingüe (català-castellà-anglès)

PROPOSTES D’ACCIONS
6.3.1

Fomentar la presència pública i ús del català com a element de cohesió social

GRUP 4

Responsabilitats

Afegir després de fomentar “i preservar”

-

Ciutadania

Prioritat

Alta

6.3.2 Buscar fórmules de cooperació entre el sector públic i privat per incrementar el coneixement de
l’anglès a la ciutadania, a tots nivells
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GRUP 4

Responsabilitats

Eliminar “de cooperació entre el sector públic i privat”

-

Adm. pública
Ciutadania
T. Associatiu

Prioritat

Alta

NOVES ACCIONS

Promoure activitats infantils en llengua anglesa
GRUP 4

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

Prioritat

-

Fomentar a al ciutat activitats fetes en anglès (obres de teatre, pel·lícules en VOS, etc.
GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

Tot i que es considera una acció adequada, alguns participants la troben ja inclosa
en l’anterior nova proposta.

6.4

Posar en valor els equipaments culturals de la ciutat i apropar-los a la ciutadania

PROPOSTES D’ACCIONS
6.4.1 Rehabilitar i adequar els edificis que hagin d’esdevenir equipaments culturals (per exemple La
Tabacalera, etc.) (PLEC2010)
GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. pública

Prioritat

Mitja

6.4.2 Crear un ens de gestió específic amb personalitat jurídica pròpia per a la gestió dels
equipaments escènicomusicals (PLEC2010)
GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

No s’obté acord en si la gestió ha de ser privada o pública. Per aquest motiu, es
decideix eliminar l’acció

6.4.3

Promocionar i facilitar l’accés als equipaments culturals de la ciutat i millorar-ne la difusió

GRUP 2

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

6.4.4
GRUP 2

Adm. pública

Prioritat

Alta

Promocionar la producció cultural autòctona i la seva difusió
Responsabilitats

Prioritat
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Cal especificar quina mena de producció. En aquest sentit, s’afegeix després d’autòctona “de qualitat i d’interès general”

6.5

Potenciar Tarragona com a ciutat creativa

PROPOSTES D’ACCIONS
6.5.1

Potenciar el sector editorial, audiovisual, d’arts i educatiu des del punt de vista de la creativitat.

GRUP 4

Responsabilitats

Prioritat

Responsabilitats

Prioritat

Responsabilitats

Prioritat

No es va valorar l’acció

6.5.2

Donar suport als nous creadors

GRUP 4

No es va valorar l’acció

6.5.3. Promoure les noves tecnologies com a base per la ciutat creativa
GRUP 4

No es va valorar l’acció

6.6

Promoure una actitud cívica i respectuosa per part de tots els ciutadans de Tarragona

PROPOSTES D’ACCIONS
6.6.1

Realitzar campanyes a les escoles

GRUP 4

Responsabilitats

ES considera que ja es fa. Per tant, es substitueix realitzar per “Continuar realitzant”
-

6.6.2

Adm. pública
T. Econòmic
T. Associatiu

Prioritat

Mitja

Realitzar campanyes de sensibilització ciutadana

GRUP 4

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. pública
T. Econòmic
Ciutadania
T. Associatiu

Prioritat

Alta
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EIX 7: TARRAGONA PER LA QUALITAT AMBIENTAL
7.1

Promoure l’estalvi i eficiència energètica i la generació d’energies renovables

PROPOSTES D’ACCIONS
7.1.1

Implantar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Tarragona

GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

7.1.2 Desenvolupar el Pla municipal d’adequació de l’enllumenat exterior i establir mecanismes
d’inspecció i control de les il·luminacions al municipi (PALS2008)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

7.2

Adm. Pública

Prioritat

Alta

Millorar la qualitat ambiental de la ciutat

PROPOSTES D’ACCIONS
7.2.1 Dur a terme campanyes de seguiment i difusió de les condicions ambientals de la ciutat fent
especial èmfasi en la qualitat de l’aire.
GRUP 3

Responsabilitats

Cal canviar “Dur a terme campanyes de seguiment i difusió de ” per “Implantar un seguiment permanent per controlar”. I afegir al final “,i controlant especialment les emanacions dels vehicles i la indústria”

Adm. Pública
Ciutadania

Prioritat

Mitja

7.2.2 Promoure el desenvolupament de projectes de millora de la qualitat ambiental de la ciutat (dia
sense cotxes, campanyes contra el soroll, seguiment de els emissions de la indústria química i el port
etc...)
GRUP 3

Responsabilitats

Cal canviar “Promoure el desenvolupament de” per “Implantar”

-

Adm. Pública
T. Associatiu
Ciutadania
T. Econòmic

Prioritat

Alta

NOVES ACCIONS

Treballar per reduir la població de coloms en un percentatge molt elevat i per controlar altres plagues
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d’animals
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

7.3

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

Potenciar la reducció dels residus i la segregació en origen

PROPOSTES D’ACCIONS
7.3.1 Millorar la recollida selectiva de les diferents fraccions de residus (paper-cartró, vidre, envasos,
matèria orgànica, fracció vegetal, roba, voluminosos, etc.)
GRUP 3

Responsabilitats

Cal afegir al final “donant-li el destí adequat”

-

7.3.2

Adm. Pública
Ciutadania

Mitja

Incentivar la reducció i reutilització de residus a la indústria

GRUP 3

Responsabilitats

Cal canviar “Incentivar” per “Obligar”

-

7.3.3

Prioritat

Adm. Pública
T. Econòmic

Prioritat

Alta

Millorar la recollida selectiva dels residus comercials (PAGRM2009)

GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública
T. Econòmic

Prioritat

Alta

7.3.4 Implantar mesures fiscals per tal de repercutir a les activitats econòmiques (sector comercial) el
cost de la gestió dels seus residus (PAGRM2009)
GRUP 3

Responsabilitats

Cal treure “Implantar mesures fiscals per tal de”, “a les activitats econòmiques (sector comercial)” i “seus”, quedant reformulat de la següent manera “Repercutir
el cost de la gestió de residus”

7.3.5

Adm. Pública

Alta

Definir un nou model de recollida de residus a la Part Alta (PAGRM2009)

GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

7.3.6

Prioritat

Adm. Pública

Prioritat

Alta

Millorar la recollida selectiva tant a les deixalleries fixes com a les mòbils (PAGRM2009)
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GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública
Ciutadania

Prioritat

Mitja

7.3.7 Portar a terme accions de prevenció en la generació de residus a dependències municipals,
centres d’ensenyament, activitats econòmiques i ciutadania (PAGRM2009)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

7.4

Adm. Pública
Ciutadania
T. Econòmic

Prioritat

Alta

Millorar l’abastament, el sanejament i l’eficiència en el consum de l’aigua

PROPOSTES D’ACCIONS
7.4.1

Diversificar les fonts d’abastament d’aigua de la xarxa d’abastament municipal (PALS2008)

GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Baixa

7.4.2 Establir un protocol de control i seguiment dels episodis de contaminació o incidències a l’aigua
per abocaments incontrolats (PALS2008)
GRUP 3

Responsabilitats

Cal canviar “Establir” per “Executar”

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

7.4.3 Potenciar la instal·lació de sistemes que permetin l’aprofitament de les aigües pluvials i grises
als habitatges, activitats comercials i industrials (PALS2008)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública
T. Econòmic

Prioritat

Alta

7.4.4 Establir mecanismes per a la reutilització de l’aigua tractada a les estacions depuradores del
municipi (PALS2008)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta
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7.4.5

Realitzar auditories de consum d’aigua a les dependències i equipaments municipals (PALS2008)

GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

7.5
Promoure mesures per a l’adaptació de la ciutat i els seus ciutadans als efectes del
canvi climàtic

PROPOSTES D’ACCIONS
7.5.1 Desenvolupar un estudi per conèixer les potencials afectacions del canvi climàtic a la ciutat de
Tarragona (augment del nivell del mar, etc.)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

7.6

Adm. Pública

Prioritat

Baixa

Vetllar per la qualitat ambiental de l’espai públic

PROPOSTES D’ACCIONS
7.6.1

Millorar el servei de neteja viària

GRUP 3

Responsabilitats

Prioritat

GRUP 3

Responsabilitats

Prioritat

Cal afegir al final “eliminant tots els clots i millorant els embornals”

-

Actualment ja es fa bé. El problema és la manca de civisme. En aquest sentit, es
formula una nova acció.

7.6.2

Millorar la urbanització (asfaltat, etc.)

Adm. Pública

Alta

7.6.3 Elaborar i desenvolupar un Pla de Gestió i Manteniment de l’espai públic de Tarragona
(PALS2008)
GRUP 3

Responsabilitats

Cal afegir després de “l’espai públic” , “i de les zones verdes”. I afegir al final “tenint en compte el cost de manteniment”

Adm. Pública

Prioritat

Alta
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NOVES ACCIONS

Millorar la neteja viària mitjançant la conscienciació i educació de la ciutadania (inclús punitivament)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública
Ciutadania

Prioritat

Alta

Crear una unitat de neteja de la brutícia generada pels coloms i per altres plagues animals
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

Crear unitats de neteja adequades a l’entorn urbanístic de la part alta (eliminant motors, sorolls i
contaminació)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

7.7

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

Incrementar el nivell de sensibilització ambiental entre la població

PROPOSTES D’ACCIONS
7.7.1

Establir un programa estable d’activitats d’educació ambiental a primària i secundària

GRUP 4

Afegir després d’establir “en el programa educatiu de ciutat”.
Es comenta que com a referència hi ha el programa escola verda

Responsabilitats

-

Adm. Pública
Ciutadania
T. Associatiu

Prioritat

Alta

7.7.2 Ser transparents i comunicatius amb les dades ambientals del municipi (generació de residus,
recollida selectiva, consum d’energia, estalvi energètic, energies renovables, etc.)
GRUP 4

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública
Ciutadania
T. Econòmic
T. Associatiu

Prioritat

Alta

7.7.3 Fer campanyes de sensibilització ciutadana que impliquin directament al ciutadà i el motivin a
reduir entre tots l’impacte ambiental del municipi
GRUP 4

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública
Ciutadania
T. Associatiu

Prioritat

Alta
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7.8 Millorar la conservació del patrimoni natural i promocionar la seva difusió

PROPOSTES D’ACCIONS
7.8.1

Dotar de protecció legal els espais de més valor natural

GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Alta

7.8.2 Desenvolupar elements de difusió del patrimoni natural com per exemple plafons informatius,
jornades, etc.
GRUP 3

Responsabilitats

Cal afegir després de “plafons informatius”, “integrats visualment”

-

7.8.3

Adm. Pública

Prioritat

Alta

Desenvolupar un centre d’interpretació del patrimoni natural de Tarragona

GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Baixa

7.8.4 Elaborar un pla de gestió, conservació i recuperació de l’espai fluvial del Francolí i el Gaià
(PALS2008)
GRUP 3

Responsabilitats

Cal afegir després d’”Elaborar”, “i executar”

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

7.8.5 Desenvolupar un programa d’actuacions de millora i adequació de les zones inundables i punts
crítics del municipi (PALS2008)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

7.8.6 Potenciar la creació d’horts urbans com a element de millora del patrimoni natural així com de
cohesió social
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Ciutadania
T. Associatiu
Adm. Pública

Prioritat

Alta

7.8.7 Potenciar els espais lliures existents identificant aquells que presenten especials potencialitats
per a jugar un major protagonisme en el conjunt del sistema com a elements “nodals” o d’articulació de
tot el sistema (PDEVU2010)
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GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

7.8.8 Relligar els espais “nodals” mitjançant espais adequats per a la seva inclusió en el sistema
d’espais verds (PDEVU2010)
GRUP 3

Responsabilitats

No s’han recollit comentaris

-

Adm. Pública

Prioritat

Mitja

7.8.9 Considerar el territori agrícola productiu com una peça fonamental dels paisatges del Camp de
Tarragona, incorporar-lo al planejament com a espais per preservar i endegar models de futur perquè
siguin viables econòmicament (PECamp2008)
GRUP 3

Responsabilitats

Prioritat

Aquesta acció fa referència al Camp de Tarragona i no pas a Tarragona ciutat i per
aquest motiu no es considera adient per al pla estratègic.
D’altra banda, es comenta que tot i haver-hi al municipi territori agrícola, aquest
és reduït, es concentra en pocs propietaris i ja és viable actualment.
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EIX 8: TARRAGONA, GESTIÓ EFICIENT I PARTICIPATIVA
En relació a aquest eix, i tenint en compte que és un eix totalment transversal, s’ha analitzat en tots els
grups de treball. No obstant, en els grups 1, 2 i 3 s’ha treballat d’una forma més superficial fent especial
incidència en propostes de noves accions (tot i que algun d’aquests grups també ha valorat algunes de les
accions que incorpora), mentre que el grup 4 és el que l’ha treballat amb més profunditat valorant les
accions incloses així com aportant noves propostes.

8.1 Aconseguir una gestió municipal eficient i eficaç, modernitzant la gestió administrativa
treballant per processos

PROPOSTES D’ACCIONS
8.1.1 Definir una cultura corporativa comuna i crear mecanismes per fer-ne difusió (IPDPC2010)
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

NO VALORADA

Cal que tothom tingui la No
s’han
possibilitat de desenvolupar la comentaris
seva tasca lliurement, sense
estar encorsetat en una RESPONSABILITATS:
“cultura comuna”

-

GRUP 4

recollit Ja s’hauria d’estar fent

Adm. Pública

PRIORITAT: Mitja

RESPONSABILITATS:

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

8.1.2 Desenvolupar una nova cultura d’avaluació de resultats en la gestió
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

NO VALORADA

Canviar cultura per “mètode”. No s’han recollit comentaris
Cal implantar urgentment
principis estrictes d’avaluació
de la gestió amb mecanismes
de responsabilitat

Afegir al final “tant de la
gestió tècnica com de la
gestió política, més enllà de
les eleccions”

RESPONSABILITATS:

RESPONSABILITATS:

RESPONSABILITATS:

-

-

PRIORITAT:

PRIORITAT: Alta

Adm. Pública

GRUP 4

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

8.1.3 Reforçar la transparència i la comunicació interna de l’ajuntament, implementant un pla de
comunicació interna i potenciant la intranet com a eina informativa i de trobada (IPDPC2010)
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

NO VALORADA

La primera part genera acord, No s’han recollit comentaris

GRUP 4

NO VALORADA
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mentre que la segona s’afirma RESPONSABILITATS:
que falten dades per valorar- Adm. Pública
la
PRIORITAT: Alta

8.1.4 Millorar la relació i grau de coneixement entre tècnics municipals i tècnics d’altres administracions
relacionades amb l’objectiu de col·laborar en projectes conjunts
GRUP 1

GRUP 2

NO VALORADA

Ja s’hauria de fer així. Afegir No s’han recollit comentaris
el concepte “interacció”
RESPONSABILITATS:

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

GRUP 3

GRUP 4

NO VALORADA

RESPONSABILITATS:

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

8.1.5 Crear dinàmiques i espais que generin confiança i col·laboració entre figures polítiques i tècniques
(IPDPC2010)
GRUP 1

GRUP 2

NO VALORADA

Ja s’hauria de fer així. Afegir Afegir
després
el concepte “interacció”
“confiança”, “absoluta”
RESPONSABILITATS:

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

GRUP 3

GRUP 4
de NO VALORADA

RESPONSABILITATS:

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Mitja

8.1.6 Potenciar i facilitar la e-administració
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4

NO VALORADA

No s’han recollit comentaris

No s’han recollit comentaris

No s’han recollit comentaris

RESPONSABILITATS:

RESPONSABILITATS:

RESPONSABILITATS:

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

8.1.7 Facilitar els tràmits administratius a les empreses i a la ciutadania, i fer-los eficaços
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4

NO VALORADA

No s’han recollit comentaris

No s’han recollit comentaris

Afegir “i a les entitats”
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RESPONSABILITATS:

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

RESPONSABILITATS:

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

RESPONSABILITATS:

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

8.1.8 Millora de les ordenances municipals actuals, incorporant els nous estàndards de gestió i
tecnològics (compra verda, pagament per generació de residus, civisme, paisatge urbà, etc.)
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

NO VALORADA

Manquen dades per valorar No s’han recollit comentaris
l’acció. El que cal és fer
RESPONSABILITATS:
acomplir les ordenances

-

GRUP 4

NO VALORADA

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

8.1.9 Agilitzar la presa de decisions i acotar els períodes màxims de discussió abans de prendre una
decisió
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

NO VALORADA

No s’han recollit comentaris

Cal canviar “i acotar els No s’han recollit comentaris
períodes màxims de discussió
abans de prendre una decisió”
per
“i
executar-les
d’immediat”

RESPONSABILITATS:

RESPONSABILITATS:

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

GRUP 4

RESPONSABILITATS:

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

8.1.10 Tenir en compte totes les vessants de la diversitat en les polítiques municipals
GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4

NO VALORADA

Ja s’hauria d’estar fent

No s’han recollit comentaris

Substituir “totes les vessants
de la diversitat “per “tots els
ciutadana”

RESPONSABILITATS:

RESPONSABILITATS:

RESPONSABILITATS:

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta

-

Adm. Pública

PRIORITAT: Alta
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8.2

Avançar en la cultura de la participació ciutadana

PROPOSTES D’ACCIONS
8.2.1

Potenciar els fòrums de participació actuals

GRUP 2

Responsabilitats

Caldrà analitzar com es dur a terme

-

8.2.2

Adm. pública
Ciutadania

Responsabilitats

Afegir després d’organitzar “i potenciar”

-

No s’han recollit comentaris

-

Prioritat

Alta

Adm. pública
Ciutadania

Incorporar la participació ciutadana en tots els plans desenvolupats a la ciutat

GRUP 2

Responsabilitats

Ja s’està fent. El que cal és intensificar-la. Per tant, afegir després d’incorporar “i intensificar”

Prioritat

Adm. pública
Ciutadania

Mitja

Portar a terme una experiència pilot de pressupostos participatius en un àmbit concret

GRUP 2

Responsabilitats

Afegir al final “amb total transparència”

-

8.2.6

Mitja

Utilitzar les xarxes socials com a elements de participació dels ciutadans
Responsabilitats

8.2.5

Prioritat

Adm. pública
Ciutadania

GRUP 2

8.2.4

Mitja

Organitzar processos participatius vinculats a les diferents àrees (PAM 2008)

GRUP 2

8.2.3

Prioritat

Adm. pública
Ciutadania

Prioritat

Mitja

Crear un espai participatiu a la pàgina web municipal (PAM2008)

GRUP 2

Responsabilitats

Prioritat

Es demana que sigui constructiu i que faciliti l’accés a tothom. Però no tots els
membres del grup estan d’acord amb l’acció i per aquest motiu no s’acaba
valorant.
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