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INTRODUCCIÓ

Teniu a les vostres mans el tercer document del Pla Estratègic de Tarragona 2022, elaborat en
gran part des de la participació ciutadana.
Per arribar a aquest tercer document han estat necessaris dos passos previs imprescindibles: la
Visió de Ciutat, -primer document que estableix els fonaments a partir dels quals començar a
construir el pla-, i la Diagnosi , -segon document que a partir de l’anàlisi dels plans existents a
la ciutat de Tarragona i d’un procés de participació ciutadana, determina les principals directrius
temàtiques en les quals fonamentar el Pla Estratègic Tarragona 2022-.
A partir dels resultats de la diagnosi, s’ha elaborat a nivell tècnic una proposta inicial d’eixos,
objectius estratègics i accions, que posteriorment han passat per un procés participatiu a nivell
de ciutadania per una banda, i a nivell de tècnics municipals per l’altra.
A continuació es presenta una esquema del procés que s’ha seguit per arribar a aquest tercer
document de Pla Estratègic Tarragona 2022.

PROCÉS TÈCNIC

PROCÉS PARTICIPATIU

Directrius temàtiques
(document de diagnosi)
Participació virtual i
Arbre dels desitjos
Proposta inicial d’eixos,
objectius estratègics i accions
Grups de debat ciutadà
(sectorials i territorials)
Grups de debat amb
tècnics municipals

Document preliminar Pla
Estratègic Tarragona 2022
Grup Impulsor
Document final Pla Estratègic
Tarragona 2022

Fòrum ciutadà
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ESTRUCTURA DEL PLA ESTRATÈGIC
El pla s’estructura en 7 grans eixos estratègics que tenen com a finalitat desenvolupar els
diferents aspectes resultants de la fase de diagnosi:
Eix1. Tarragona ciutat capital
Eix 2. Tarragona ciutat cohesionada
Eix 3. Tarragona com a motor econòmic
Eix 4. Tarragona per la recerca i la innovació
Eix 5. Tarragona per la cultura i l’educació
Eix 6. Tarragona per la qualitat de vida
Eix 7. Tarragona, gestió eficient i participativa
Cadascun d’aquests eixos conté diferents objectius estratègics que posen de manifest les
diferents fites a aconseguir en cadascun dels àmbits.
Per a cada objectiu es detallen un conjunt d’accions que han de permetre el seu assoliment. Les
accions estan desenvolupades en fitxes en les quals s’inclou una descripció de l’acció i es
detallen els responsables de portar-la a terme, el grau de prioritat i els indicadors de seguiment.
Per definir el grau de prioritat s’han tingut en compte diferents variables com són la classificació
feta a les pròpies sessions de participació tant amb ciutadans com amb tècnics municipals, la
dificultat / complexitat d’implantació de l’acció, el pressupost de l’acció i la importància
estratègica per a la ciutat.

1.EIX

1.1. OBJECTIU

1.1.1. Acció
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EIX 1: TARRAGONA CIUTAT CAPITAL

Tarragona ha d’exercir la seva capitalitat, no només administrativa, sinó també econòmica i de
valors. Per esdevenir una verdadera ciutat capital, és important que gaudeixi de bones
connexions a nivell d’infraestructures de transport. Cal treure profit de les infraestructures
existents, tot millorant-les i/o modificant-les i crear-ne de noves per tal d’aconseguir extreure la
màxima potencialitat de la seva situació. La intermodalitat en el transport esdevindrà un
fenomen cada vegada més important i Tarragona juga amb avantatge, ja que en el seu territori
es sumen tots els mitjans de transport existents. Connectar-los de manera eficient i eficaç ha de
ser un dels objectius clau en l’àmbit de les infraestructures.
Així mateix, Tarragona ha de liderar el procés de creació de l’Àrea Metropolitana de Tarragona.
En un entorn més pròxim, ha de convertir-se en la proveïdora de serveis de proximitat creant
complicitats amb els municipis veïns i generant instruments de coordinació per ser més
eficients i a l’hora originar noves iniciatives.
Cal que Tarragona esdevingui referent en diferents àmbits amb l’objectiu d’atraure persones a la
ciutat. Alguns dels àmbits en els quals Tarragona és o pot ser referent són l’arqueologia, el
comerç, la indústria i la recerca en química bàsica i aplicada, el turisme cultural i de negocis, la
logística, les energies renovables, etc.
Una veritable ciutat capital ha de tenir associada una bona imatge de marca que ajudi a
posicionar la ciutat a tots els nivells: organitzant grans esdeveniments, generant campanyes de
promoció de la ciutat, posant en valor els principals trets positius, potenciant la creació de
xarxes i agermanaments, etc.
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1.1

Connectar la ciutat amb el Camp de Tarragona, el país i el món

Codi

1.1.1

Acció

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

Descripció

S’analitzaran les relacions existents i potencials entre els diferents sistemes de
transport públic de Tarragona i el Camp de Tarragona per desenvolupar sistemes que
potenciïn la seva interrelació, la seva eficiència i la seva utilitat tenint sempre com a
objectiu final la millora del servei als usuaris.
Es potenciarà l’estudi de tarifes zonals, bitllets combinats, coordinació i
complementarietat d’horaris, serveis de transport nocturn, entre altres. A tall
d’exemple comentar que actuacions que ja s’estan portant a terme com la targeta de
transport per escolars o la promoció de la utilització del transport públic en tarifes
vall, és a dir, en hores de menys afluència.

Responsable

Administració de l’Estat - Generalitat (PTOP) - EMT

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Satisfacció amb la qualitat del servei del transport públic

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7, 1.1.8
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Codi

1.1.2

Acció

Crear centres d’intercanvi modal per al transport de persones i mercaderies

Descripció

Es potenciarà la presència d’estacions i plataformes logístiques que facilitin
l’intercanvi modal entre els diferents sistemes de transport amb la finalitat
d’optimitzar els intercanvis, flexibilitzar el transport i reduir així els costos ambientals
i econòmics que això representa.
En el cas de les zones d’intercanvi modal de passatgers es potenciaran els intercanvis
modals amb transport públic.

Responsable

Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Mobilitat de passatgers

-

Mobilitat de mercaderies i creixement econòmic

Accions
relacionades

1.1.1, 1.1.6, 1.3.5

Baixa
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Codi

1.1.3

Acció

Apropar l’estació d’alta velocitat al casc urbà de Tarragona i facilitar la
connexió amb l’actual

Descripció

Tarragona ciutat s’ha de posar en el mapa de les noves infraestructures de transport.
Es proposa fer arribar la línia d’alta velocitat al centre urbà de Tarragona amb previsió
de dotar a la ciutat del ferrocarril de mitja i llarga distància del present i del futur. Es
potenciarà que l’estació d’alta velocitat sigui un dels centres d’intercanvi modal de la
ciutat, i de manera especial, amb la línia del ferrocarril de l’eix del Mediterrani, el
FERRMED.
A curt termini, es treballarà per connectar millor la ciutat amb l’actual estació d’alta
velocitat.

Responsable

Administració de l’Estat - Generalitat

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Ús del transport públic

-

Dotació relativa d’infraestructures ferroviàries

Accions
relacionades

1.1.1, 1.1.5, 1.1.7

Baixa
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Codi

1.1.4

Acció

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

Descripció

Implantar un sistema ferroviari lleuger que actuï com articulador del Camp de
Tarragona, aquest incorporarà les actuals rodalies incrementant el seu servei allà on
es cregui necessari i actuarà coordinadament amb el futur Tramvia. La modernització
del servei i l’ampliació d’aquest ha de servir per transformar aquestes infraestructures
de comunicació en eixos dinàmics i vertebradors del territori. Es potenciarà la
reutilització de les actuals vies de comunicació reutilitzant quan aquestes quedin
obsoletes.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Mobilitat de passatgers

-

Dotació relativa d’infraestructures ferroviàries

Accions
relacionades

1.1.1

Baixa
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Codi

1.1.5

Acció

Impulsar l’eix ferroviari del Mediterrani tot reforçant de manera immediata les
connexions ferroviàries amb València i Barcelona

Descripció

Potenciar l’eix ferroviari mediterrani tant pel transport de passatgers com
mercaderies. De manera immediata, s’incrementaran la freqüència de trens entre
Tarragona i les ciutats de Barcelona i València. Es preveurà la connexió entre aquest
eix, l’Alta velocitat, els serveis de rodalies i el tramvia.

Responsable

Generalitat - Administració de l’Estat

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Mobilitat de passatgers

-

Dotació relativa d’infraestructures ferroviàries

Accions
relacionades

1.1.2

Baixa
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Codi

1.1.6

Acció

Implantar l’eix Tarragona- Montblanc -Lleida i que s’acabi allargant fins a
Donosti

Descripció

Dur a terme un seguiment per tal d’assegurar que el projecte de l’Eix Tarragona Montblanc – Lleida es desenvolupa tal com estava previst i s’acompleixen els terminis
establerts. Cal destacar la importància que la consecució d’aquesta acció té per al
Port de Tarragona.

Responsable

Administració de l’Estat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Finalització del projecte

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.1.2
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Codi

1.1.7

Acció

Millorar els serveis i equipaments relacionats amb el transport públic tenint en
compte les necessitats de la població

Descripció

Caldrà vetllar per garantir la qualitat dels serveis relacionats amb el transport públic.
Així doncs, es promouran accions com per exemple, la millora de la informació relativa
al transport públic, les estacions i parades, es promourà el transport públic a demanda
a les urbanitzacions, s’estudiarà la viabilitat de la tarifa vall i s’adaptarà l’oferta
d’horaris a les necessitats de la població.

Responsable

Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Satisfacció amb la qualitat del servei del transport públic

-

Ús del transport públic

Accions
relacionades

1.1.1, 1.1.3, 1.1.8

Baixa
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Codi

1.1.8

Acció

Intensificar les connexions de l’aeroport com a eix de connexió amb el món
d’acord amb l’estratègia de la ciutat i els seus sectors econòmics

Descripció

Millorar les connexions entre els nodes de transport més importants de la ciutat i
l’aeroport (centres logístics, estació de tren, estació del tren d’alta velocitat,
autobusos i port) assegurant una freqüència i amplitud d’horaris que permetin
connectar tots els sistemes de transport entre ells.

Responsable

Ajuntament - Generalitat - Administració de l’Estat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Ús de l’aeroport per part dels ciutadans i els sectors econòmics de Tarragona

-

Núm. de passatgers que arriben o marxen de l’aeroport amb transport públic.

Accions
relacionades

1.1.1, 1.1.7, 1.3.5
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Codi

1.1.9

Acció

Estudiar la viabilitat d’implantació de línies regulars de transport marítim de
persones

Descripció

El sistema de transport marítim esdevindrà, en un futur, un dels més eficients
econòmic i ambientalment fent-lo un dels més sostenibles. Per aquesta raó, es
proposa estudiar la viabilitat de la implantació de línies regulars de transport marítim
de persones a diferents ciutats del mediterrani.

Responsable

Port de Tarragona - Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Establiment d’alguna línia regular de transport marítim
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1.2

Desenvolupar l’àrea metropolitana de Tarragona

Codi

1.2.1

Acció

Exercir la capitalitat de l’Àrea Metropolitana de Tarragona oferint serveis i
creant complicitats amb la resta de municipis

Descripció

Tarragona ha de liderar i exercir de capital de l’Àrea Metropolitana de Tarragona. S’ha
de responsabilitzar de la seva capitalitat i promocionar la presència d’empreses
públiques que donin serveis fora de l’àmbit municipal, liderar projectes de difusió i
coordinació, promocionar sinèrgies i el traspàs de coneixements i experiències entre
els diferents municipis de l’àrea metropolitana.
Un exemple d’això seria la Ciutat Judicial que es construirà properament i que
contribuirà també a consolidar la idea de Tarragona ciutat capital, o la unificació de
totes les delegacions de la Generalitat en un mateix edifici.
Així mateix, també cal impulsar la coordinació d’iniciatives de comunicació d’abast
supramunicipals per posicionar l’Àrea Metropolitana de Tarragona en el sistema de
comunicació global.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre de projectes /iniciatives que tinguin lloc a l’Àrea Metropolitana de
Tarragona que siguin coordinades/liderades per Tarragona ciutat.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.2.2, 1.4.2, 1.4.8, 7.1.4
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Codi

1.2.2

Acció

Generar instruments de coordinació amb els municipis veïns per aconseguir
eficiència en l’ús de recursos, generació de beneficis i creació de noves
iniciatives

Descripció

Crear instruments que serveixin per coordinar o mancomunar serveis, iniciatives,
projectes etc. Com per exemple, la gestió dels residus, la promoció del turisme, la
creació, promoció i revitalització dels complexos d’activitats econòmiques, protecció
d’espais naturals, creació d’ocupació, entre altres. Aquesta coordinació ha d’anar en
benefici de l’eficiència en l’ús dels recursos materials i intel·lectuals, la potenciació de
la generació de beneficis i per últim, incrementar la influència de la ciutat de
Tarragona al territori.

Responsable

Ajuntament de Tarragona - Ajuntaments dels municipis veïns

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre de projectes /iniciatives de les que formin part més d’un ajuntament

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.2.1, 1.4.2
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Codi

1.2.3

Acció

Potenciar mitjans de comunicació tant públics com privats, d’àmbit supralocal
que permetin donar a conèixer Tarragona cap a l’exterior, i donar cohesió a la
ciutadania dels diferents municipis del Camp de Tarragona

Descripció

Promoure diferents iniciatives als mitjans de comunicació per tal que donin a conèixer
Tarragona tant cap a l’exterior com altres iniciatives de caràcter més local, que donin
identitat i cohesió per als habitants del Camp de Tarragona. En el primer cas, es
planteja l’increment de l’aparició de Tarragona als mitjans per tal de difondre els seus
valors, ja sigui a la televisió, a la radio o a través dels mitjans digitals.
En el segon cas, es considera interessant que els mitjans locals donin a conèixer les
característiques de la societat, la cultura, els localismes, les característiques i valors
del territori per tal de que els tarragonins i tarragonines coneguin i valorin més el seu
territori.

Responsable

Ajuntament - Mitjans de comunicació locals i nacionals

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Nombre de cops que Tarragona apareix als mitjans autonòmics, locals i
internacionals

-

Nombre de cops que Tarragona o alguna de les seves característiques apareix en
els mitjans locals.

1.4.4, 1.4.7
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1.3

Tarragona ciutat referent

Codi

1.3.1

Acció

Potenciar el posicionament de Tarragona com a referent en l’arqueologia,
convertint-se en la capital estatal de l’imperi romà del segle XXI

Descripció

El patrimoni arqueològic romà de Tarragona, patrimoni de la humanitat, és un dels
patrimonis culturals de més rellevància a l’Estat Espanyol, aquest fet, juntament amb
que a Tarragona s’hi localitzen altres elements com el Museu Nacional Arqueològic o
diferents estudis i centres d’investigació universitaris relacionats, fa que Tarragona
sigui un clar exponent a esdevenir el referent de la cultura romana a tot l’Estat
espanyol.

Responsable

Generalitat - Ajuntament – Sector empresarial – Associacions - Centres de recerca –
URV – Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Nombre de visitants a elements arqueològics

-

Nombre de publicacions especialitzades en arqueologia

Accions
relacionades

3.8.3, 3.8.4

Baixa
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Codi

1.3.2

Acció

Potenciar el posicionament de Tarragona com a referent en comerç,
esdevenint un pol d’atracció comercial a nivell de les comarques tarragonines

Descripció

La localització neuràlgica de la ciutat de Tarragona, juntament amb els serveis i
empreses que s’hi localitzen, la situa en una posició òptima per esdevenir un punt
d’atracció de comerç per tot el Camp de Tarragona. Aquest fet, es veurà potenciat per
les futures accions de reforç de les infraestructures i el comerç de la ciutat.

Responsable

Ajuntament de Tarragona - Centres Educatius – Sector empresarial i comercial

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Nombre de transaccions amb targetes de crèdit

-

Percentatge de facturació per càpita dels comerços de la ciutat

Accions
relacionades

Totes les accions dels eixos 3.5 i 3.6

Baixa
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Codi

1.3.3

Acció

Potenciar el posicionament de Tarragona com a referent en la indústria d’alt
valor afegit i la recerca en química bàsica i aplicada

Descripció

El pes de la indústria química i els centres de recerca que s’hi vinculen fan de
Tarragona un clar referent estatal d’aquesta matèria. Cal que els signants del Pacte
pel Desenvolupament promoguin de forma activa accions dins del seu àmbit respectiu
que permetin el desenvolupament del clúster químic.

Responsable

Ajuntament – Membres signants del Pacte pel Desenvolupament – URV – ICIQ - CTQC

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Nombre d’inversions en les indústries químiques existents

-

Nombre de noves indústries químiques

-

Nombre de congressos i esdeveniments relacionats amb la química

-

Nombre d’indústries transformades

3.2.1, totes les accions de l’objectiu 3.3, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5
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Codi

1.3.4

Acció

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

Descripció

Tarragona, la Costa Daurada i els grans valors culturals, socials, esportius i naturals
que té el territori del Camp de Tarragona donen una gran potencialitat al
desenvolupament turístic. Aquest potencial s’ha d’incentivar i liderar des de
Tarragona, tot incorporant i cohesionant tots els atractius turístics del municipi i els
municipis que l’envolten.

Responsable

Ajuntament – Tarragona Turisme- Patronat Municipals d’Esports- Sector
empresarial - Centres educatius - URV

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment
Accions
relacionades

-

Mitja

Baixa

Nombre de pernoctacions als allotjaments de la ciutat

Totes les accions de l’objectiu 3.4, 3.8.3, 3.8.4, 5.4.1, 4.2.7
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Codi

1.3.5

Acció

Fer que Tarragona esdevingui referent en logística a nivell de país, amb un
centre logístic portuari a nivell internacional, potenciant la intermodalitat

Descripció

Tot i que actualment Tarragona ja és un referent logístic a nivell del Camp de
Tarragona, es vol potenciar el seu paper com a referent logístic a nivell
internacional. La importància del port de Tarragona i la seva situació estratègica a
l’Eix del Mediterrani fa que a nivell estratègic sigui un punt important i
imprescindible. És especialment destacable la importància dels productes
agroalimentaris que entren al Port de Tarragona.

Responsable

Ajuntament – Sector empresarial

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Activitat econòmica relacionada amb l’activitat logística

-

Tones embarcades/desembarcades als ports comercials (Pla de Ports de
Catalunya).

Accions
relacionades

1.1.2, 1.1.8, totes les accions de l’objectiu 3.7
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Codi

1.3.6

Acció

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

Descripció

La recerca en noves fonts d’energies alternatives, és una de les línies que pot
arribar a esdevenir una de les alternatives al sector industrial vinculat amb els
recursos fòssils. Així doncs, es considera clau, ser referents i pioners en el
futur energètic per tal de donar un relleu als serveis industrials del país.
Un dels potencials de Tarragona és la presència d’iniciatives en aquest sentit
tant des de la Universitat com des del sector industrial. Crear sinèrgies i
potenciar la coordinació entre aquests dos sectors és un dels aspectes claus
en el desenvolupament d’aquesta acció.

Responsable

Ajuntament – Sector empresarial - Centres educatius – URV - IREC

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Especialització relativa de Tarragona com a referent en energies
renovables

-

Núm. de patents relacionades amb les energies renovables originàries a
Tarragona

Totes les accions de l’objectiu 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 6.5.1
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Codi

1.3.7

Acció

Seguir establint mesures perquè Tarragona sigui una ciutat saludable i amb
qualitat de vida

Descripció

A nivell estratègic, Tarragona pot esdevenir un referent a nivell estatal alhora de
centrar esforços per tal de millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.
Es considera que Tarragona pot arribar a liderar les ciutats estatals que decideixin
potenciar els nous paradigmes que apareixen relacionats amb la qualitat de vida i la
salut. Es potenciarà l’alimentació mediterrània, l’esport no competitiu, la qualitat
ambiental etc. Per tal de millorar en primera instància, la salut de les persones i
directament la qualitat de vida dels seus ciutadans.
Es passarà a formar part de la xarxa internacional de ciutats saludables per tal
d’aprofitar les sinèrgies.

Responsable

Ajuntament - Centres educatius – Centres sanitaris – Patronat Municipal d’Esports

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Esperança de vida de la població

-

Especialització relativa de Tarragona com a ciutat saludable

-

Percentatge de població que practica esport

-

Percentatge de població amb trastorns dietètics, tipus colesterol o obesitat, i/o
amb hàbits no saludables com el tabaquisme o l’alcoholisme.

6.4, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13
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1.4

Millorar la marca Tarragona

Codi

1.4.1

Acció

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

Descripció

Es pretén potenciar la marca Tarragona, amb la finalitat d’aconseguir promocionar i
donar a conèixer la ciutat i els seus valors, que són molts i desconeguts. Com a
objectius principals trobem les activitats econòmiques que s’hi porten a terme, el
port, la indústria química, el comerç, la promoció turística entre altres.
Un dels aspectes a potenciar, és la participació de la ciutadania en la definició
d’aquesta marca, per tal de fer un projecte en comú que inclogui a tots els actors de
la ciutat.

Responsable

Ajuntament - Societat Civil - Agents Econòmics

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Creació de la marca Tarragona

-

Nombre d’aparicions de la marca als mitjans

Accions
relacionades

1.4.4, 7.1.1

Baixa
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Codi

1.4.2

Acció

Dotar al municipi d’un ens o gabinet de relacions nacionals i internacionals
que potenciï les relacions de Tarragona amb altres ciutats de l’Estat i el món

Descripció

Per tal d’incentivar la relació i la projecció internacional de Tarragona es proposa la
creació d’un ens de relacions internacionals. Aquest tindrà com a principal funció
treballar per donar a conèixer Tarragona i teixir relacions amb altres ciutats. Les
relacions internacionals permeten conèixer experiències, establir relacions, crear
sinèrgies,etc.
En tots els casos, però serà prioritari establir relacions amb ciutats amb
característiques i experiències similars, i de manera especial coincidents en
aquelles temàtiques en les quals Tarragona vol ser referent.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Creació de l’ens de relacions internacionals

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.2.1, 1.2.2, 1.4.3, 1.4.6, 1.4.8,
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Codi

1.4.3

Acció

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

Descripció

Tarragona té experiència en l’elaboració i proposta d’esdeveniments internacionals,
de totes maneres, es creu interessant promocionar esdeveniments que més enllà de
tenir un gran ressò puntual, siguin esdeveniments amb continuïtat que conformin
una trajectòria i una tradició al llarg dels anys.
Tarragona té les infraestructures necessàries per tal de poder acollir esdeveniments
que de manera preferencial poden arribar a suposar un complement fora de
temporada per al turisme de la ciutat i els seus entorns.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre d’esdeveniments anuals

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.4.2, 3.8.4
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Codi

1.4.4

Acció

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

Descripció

Un cop desenvolupada l’estratègia de “city marketing”, es duran a terme
campanyes de promoció de la ciutat amb la finalitat de donar a conèixer els seus
valors, recursos i atractius.
Es proposen dur a terme les campanyes ja sigui tant per donar a conèixer Tarragona
als seus ciutadans com a l’exterior.
Les estratègies de comunicació aniran lligades a una web municipal 2.0 que
facilitarà la interacció i la participació dels seus usuaris.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Nombre de cops que Tarragona o alguna de les seves característiques apareix
en els mitjans locals, nacionals i internacionals.

-

Nombre d’interaccions al web 2.0

1.2.3, 1.4.1, 1.4.7
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Codi

1.4.5

Acció

Implantar la “ciutat intel·ligent” o la informació digital sobre tots els
elements de la ciutat relacionats entre ells

Descripció

Actualment hi ha un moviment anomenat “smart cities” que pretén assolir
mitjançant diferents estratègies informàtiques i de telecomunicació una
optimització, control i seguiment de tots els processos de la ciutat. Això permet
poder gaudir d’informació útil sobre la ciutat a través dels “smartphones” tals com
el transport públic, els restaurants, recollida selectiva, preus etc.
Es proposa que Tarragona s’incorpori dins d’una de les xarxes existents sobre
“smart cities” per tal de poder compartir experiències i millorar les estratègies.

Responsable

Ajuntament - Agents econòmics

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre de sistemes de “ciutat intel·ligent” implantats anualment

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

6.1.1
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Codi

1.4.6

Acció

Potenciar les xarxes de les plataformes científiques i tecnològiques de
Tarragona amb els centres tecnològics d’altres regions de característiques
similars a les de Tarragona i especialment les dels països emergents,
aprofitant el Parc Científic i Tecnològic.

Descripció

Es potenciarà que Tarragona i els seus centres de recerca formin part de xarxes
científiques i tecnològiques, especialment pel que fa als aspectes en què Tarragona
vol ser referent.
Es farà especial atenció a la potenciació de lligams entre els centres de recerca i de
manera especial amb els dels països emergents.
En aquest sentit cal destacar el Parc Científic i Tecnològic de Tarragona que té com
a missió la creació d’un entorn innovador on convergeixin els interessos de la
universitat, els centres de recerca, les empreses i els professionals, que fomenti la
transferència de coneixement i de capital humà i tècnic entre els diferents àmbits i
contribueixi així al desenvolupament i sostenibilitat del teixit empresarial i
socioeconòmic de Tarragona.

Responsable

Centres de recerca instal·lats a la ciutat - Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Presència en plataformes i xarxes de recerca i tecnològiques

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.4.2, 1.4.3
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Codi

1.4.7

Acció

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

Descripció

Encoratjar als tarragonins amb projecció i pes públic a que donin a conèixer els
valors de la ciutat i el seu entorn. Es promourà que en la seva aparició als mitjans es
presentin com a tarragonins, orgullosos de la seva ciutat.
Són exemples entre altres, les persones que actualment formen part del Senat de
Tarragona.

Responsable

Societat civil - Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment
Accions
relacionades

-

Mitja

Baixa

Nombre d’aparicions positives sobre Tarragona als mitjans per part de
persones amb projecció pública.

1.2.3, 1.4.2, 1.4.5
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Codi

1.4.8

Acció

Potenciar la creació de xarxes, agermanaments i altres vincles oficials per
tal de desenvolupar relacions de cooperació, com a via per a la
internacionalització de la ciutat

Descripció

Potenciar la creació de xarxes i vincles amb ciutats o territoris similars o que
comparteixin algun aspecte amb comú. Aquestes relacions potencien la
internacionalització de Tarragona.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Nombre de ciutats agermanades

-

Nombre d’esdeveniments i accions participatives dins la xarxa.

Accions
relacionades

1.2.1, 1.4.2, 6.9.2,

Baixa
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2

EIX 2: TARRAGONA CIUTAT COHESIONADA

Tarragona ha de ser una ciutat cohesionada, tant territorialment com social. Tarragona ha de
desenvolupar un nou model de ciutat compacta a través dels corredors verds i espais lliures que
facilitin l’accés de la població als diferents nuclis, establint un creixement ordenat de la ciutat.
És important enfortir el reequilibri i la cohesió entre els diferents barris, vertebrar territorialment
la ciutat i millorar la connectivitat entre els barris.
Els tarragonins i tarragonines han de sentir-se orgullosos de ser-ho, tot fent-ho compatible amb
el policentrisme existent. Cal fomentar el sentiment de pertinença reforçant el coneixement de la
ciutat i dels seus elements culturals, de patrimoni, de festes, i apostant per la millora de la
qualitat del teixit associatiu existent a la ciutat.
A nivell de cohesió social és també remarcable el camí a recórrer en matèria d’igualtat
d’oportunitats atenent a les necessitats específiques de diferents col·lectius, d’ implicació dels
joves en la vida activa de la ciutat, de polítiques d’accés a l’habitatge i de millora dels
equipaments públics.
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2.1 Enfortir el reequilibri i la cohesió entre totes les zones de la ciutat

Codi

2.1.1

Acció

Crear nous “Pols” d’activitat capaços d’atraure funcions de centralitat en tota
la trama urbana de la ciutat

Descripció

Potenciar el desenvolupament de zones d’activitat econòmica, cultural i educativa
perquè actuïn com a centres urbans i estructurin els diferents barris de la ciutat.
Aquests pols d’activitat inclourien eixos comercials i culturals, així com zones de
concentració d’equipaments, disposant d’una bona connexió amb la xarxa de
transport públic del municipi.
En aquest sentit: a Ponent s’hi ubicarà la Ciutat esportiva, a Sant Pere i Sant Pau el
Parc Científic i Tecnològic, a Sant Ramon la connexió amb l’AVE, a Llevant la
transformació de l’antiga carretera de Barcelona en la Via Augusta, la Ciutat de la
Música, i al Centre el complex cultural i de serveis de Tabacalera, etc.

Responsable

Ajuntament - Teixit associatiu – Societat civil

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Nº de pols de centralitat urbana (eixos comercials, eixos culturals, zones de
concentració d’equipaments etc.)

-

Proximitat a pols de centralitat urbana per part de la població resident.

2.1.2. 2.1.3, 2.4.2, 2.4.4, 2.10.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
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Codi

2.1.2

Acció

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

Descripció

En les zones de nous creixements o de reconversió urbana pensar els nous
equipaments com nusos articuladors del territori i la societat. Així doncs, es
potenciarà que els equipaments esdevinguin equipaments compartits entre barris per
tal de potenciar la cohesió entre aquests. Per tal de fer més sostenible la gestió
d’aquests equipaments es proposa que s’incorpori el capital privat al finançament
d’aquests.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

2.1.1, 2.1.3, 2.4.2, 2.4.4, 2.10.1
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Codi

2.1.3

Acció

Prioritzar que els nous creixements tinguin com a objectiu relligar la ciutat tot
utilitzant diferents recursos urbanístics; projectes de millora urbana, nous
usos residencials, equipaments, àrees d'activitat i especialment projectes
d'espais lliures singulars

Descripció

Prioritzar el desenvolupament d’aquells sectors de planejament derivat (plans de
millora urbana, plans parcials, etc.) previstos al POUM que contribueixin a relligar i
cohesionar urbanísticament els diferents barris de la ciutat.
En aquest sentit, és especialment important el desenvolupament d’aquells sectors que
preveguin l’execució d’espais lliures singulars o zones d’equipaments, per tal de
potenciar l’ús socialitzador que integren aquests sistemes urbanístics.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Execució de nous espais lliures i equipaments (des de l’aprovació del POUM).

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.1.1, 2.1.2,

37

Codi

2.1.4

Acció

A través del planejament urbanístic aconseguir que el casc històric sigui viu i
no es vagi buidant, fomentant la instal·lació d’activitats creatives

Descripció

Es continuarà potenciant la regeneració del casc històric perquè esdevingui un pol
d’activitats, especialment a través de la instal·lació d’indústries creatives i d’alt valor
afegit. A la vegada, es potenciarà la rehabilitació i el manteniment d’edificis
residencials per evitar el despoblament del casc històric i la seva degradació.
Aquesta acció s’ha d’impulsar i coordinar de manera conjunta des de l’administració
local, aprofitant el marc normatiu que preveu el POUM.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Nº d’activitats creatives i d’alt valor afegit instal·lades al casc històric.

-

Pes de la rehabilitació i el manteniment d’edificis respecte del total de l’edificació.

Accions
relacionades

3.5.4
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2.2 Vertebrar territorialment la ciutat

Codi

2.2.1

Acció

Atenuar l’efecte barrera del viari supralocal, el ferrocarril i els sistemes
fluvials sobre les diverses parts de la ciutat

Descripció

Es fomentarà l’execució d’aquells projectes que afavoreixin la permeabilitat per a
vianants i bicicletes entre els diferents barris de la ciutat. Serà especialment important
impulsar aquells projectes ja previstos al POUM, com el trasllat de la via de ferrocarril
o el parc lineal del Francolí, entre d’altres.
Es potenciarà la construcció de passos i ponts que atenuïn l’efecte barrera de les
infraestructures d’àmbit supramunicipal com l’A-7, la T-11 o la N-340, així com dels
sistemes fluvials, especialment el del riu Francolí.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Nº de projectes executats per afavorir la permeabilitat dels itineraris per a
vianants i bicicletes des de l’aprovació del POUM.

-

Grau de connectivitat del territori per vianants i mitjans de transport no
motoritzats.

2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
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Codi

2.2.2

Acció

Millorar la connectivitat dels teixits urbans mitjançant la creació d’una nova
malla viària d’escala local i la supressió dels vials sense sortida que siguin
possible

Descripció

Algunes parts de la xarxa viària local actual de Tarragona presenta mancances. Es
proposa millorar la connectivitat de la xarxa local, estudiant i millorant les connexions,
direccions i dimensions d’aquesta per tal d’assegurar un transit i connexió segura al
llarg de tot el municipi.
Es farà especial atenció a l’eliminació dels vials sense sortida que es localitzen en la
xarxa municipal.

Responsable

Administració pública

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

2.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4
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Codi

2.2.3

Acció

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

Descripció

Es millorarà la senyalització de tota la ciutat, tant a nivell d’itineraris per a vehicles
com a nivell d’itineraris per a vianants i bicicletes.
Aquesta acció ha de permetre homogeneïtzar els diferents elements de senyalització
de la ciutat, tant de la xarxa viària com d’equipaments, edificis públics, elements de
patrimoni o altres zones d’interès. S’harmonitzaran els diferents plans i programes
que puguin incidir en aquest aspecte (com el Pla Estratègic del Turisme de Tarragona
o plans relacionats amb la mobilitat de la ciutat).

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Grau d’homogeneïtzació de la senyalització de la ciutat.
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Codi

2.2.4

Acció

Aprovar i 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

Descripció

El Pla director d’espais verds de Tarragona és la principal eina de planificació del
sistema d’espais lliures de la ciutat, juntament amb el POUM.
Es fomentarà l’aprovació i desenvolupament d’aquest Pla, prioritzant aquelles accions
que el Pla preveu i que poden contribuir en major grau a la vertebració territorial de la
ciutat.

Responsable

Ajuntament de Tarragona

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Grau d’execució del Pla director d’espais verds de Tarragona.

-

Proximitat a espais lliures de la població resident.

Accions
relacionades

2.1.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.4.4, 6.2.7, 6.2.8, totes les accions de l’objectiu
6.3
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2.3

Recuperar espais abandonats o ocupats per activitats perilloses o obsoletes

Codi

2.3.1

Acció

Recuperar la façana marítima i fluvial de la ciutat per tal d’estructurar i teixir
la ciutat i obrir aquests dos espais als ciutadans

Descripció

Aprofitant principalment la desviació de la via de ferrocarril, es potenciarà la
recuperació de la façana marítima de la ciutat, sobretot a través d’una millora de
l’accessibilitat al litoral pels ciutadans. Es potenciarà la creació de nous itineraris per
a vianants i bicicletes d’accés a les platges i es limitaran els espais destinats a
vehicles motoritzats.
Així mateix, es revitalitzarà la façana fluvial del Francolí a través de la consolidació
d’aquest espai com a Parc urbà (s’aplicaran les accions previstes al Pla director
d’espais verds de Tarragona).

Responsable

Ajuntament - Agència Catalana de l’Aigua

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Itineraris d’accés al litoral per a vianants i bicicletes.

-

Grau de consolidació de l’espai del Francolí com a parc urbà (compliment de les
accions previstes al Pla director d’espais verds).

Observacions

El seguiment d’aquesta acció s’haurà de produir un cop s’hagi executat el desviament
de la línia de ferrocarril.

Accions
relacionades

2.1.1, 2.2.1, 2.2.4,
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Codi

2.3.2

Acció

Transformar les antigues carreteres en eixos urbans pel que fa a l’entrada de
la ciutat modificant la seva secció viària i caràcter cívic

Descripció

Es potenciarà la transformació de les vies interurbanes que han quedat integrades
dins l’espai urbà (carretera de Valls, T11, Via Augusta etc.) en eixos urbans, d’acord
amb les determinacions establertes pel POUM. A tal efecte, es modificaran les
seccions viàries per donar més espai als vianants i bicicletes.
Així mateix, es fomentarà la permeabilitat transversal d’aquestes vies, per tal de
cohesionar els barris que actualment es troben deslligats urbanísticament.

Responsable

Ajuntament - Generalitat - Administració de l’Estat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Grau de transformació de vies interurbanes en eixos cívics.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.1.1, 2.2.1, 2.2.4, 2.3.5
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Codi

2.3.3

Acció

Transformar les actuals vies del tren, un cop quedin lliures en un eix cívic que
potenciï la connectivitat entre els barris de Tarragona i entre el nord i el sud
del municipi

Descripció

El desviament de la via de ferrocarril, suposa una oportunitat per transformar l’espai
ocupat per aquesta infraestructura en un eix cívic que potenciï la connectivitat entre la
ciutat i el litoral (recuperació de la façana marítima) i entre els diferents barris.
A tal efecte, es fomentarà la millora de l’accessibilitat a les platges pels ciutadans i es
crearan nous itineraris per a vianants i bicicletes que connectin els diferents nuclis
urbans pel litoral.

Responsable

Administració de l’Estat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Itineraris d’accés al litoral per a vianants i bicicletes.

-

Grau de connectivitat del territori per vianants i mitjans de transport no
motoritzats.

Accions
relacionades

2.1.1, 2.2.1, 2.2.4,
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Codi

2.3.4

Acció

Recuperar i (dissenyar) els límits urbans dels barris de Bonavista, Torreforta,
Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador... tot creant zones tampó i espais verds
que facilitin la transició entre el sòl urbà i el sòl rural

Descripció

D’acord amb les determinacions del POUM, es donarà un tractament adequat als límits
urbans de barris com Bonavista, Torreforta, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, entre
d’altres. Es procurarà crear una transició paisatgísticament adient entre el sòl urbà i el
sòl no urbanitzable, principalment a través de l’ordenació del sistema d’espais verds.
Es tindran en compte les actuacions previstes al Pla director d’espais verds de
Tarragona encaminades a assolir aquesta acció.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment
Accions
relacionades

-

Mitja

Baixa

Grau d’execució del Pla director d’espais verds de Tarragona i del POUM.

2.3.5, 2.2.4
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Codi

2.3.5

Acció

Millorar el paisatge i ordenar els usos i l’accessibilitat de les zones d’entrada a
la ciutat i dels espais perifèrics i intersticials de la ciutat

Descripció

La imatge i qualitat de les entrades urbanes és la primera imatge que s’enduen els
visitants de Tarragona, per aquesta raó, es considera important proposar un projecte
de millora del paisatge urbà de Tarragona especialment el que pertany a les zones
perimetrals i als accessos urbans.
Transformar l’actual CLH en un espai urbà de zona verda residencial i terciari tal com
es preveu en el POUM i facilitar la connexió del Polígon Francolí amb el centre de la
ciutat a través del futur pont.
Es proposa l’elaboració de projectes estratègics que serveixin d’exemple per a tot el
municipi. Especialment, es proposa la millora paisatgística dels sectors d’activitat
econòmica, els nusos viaris i les rotondes.

Responsable

Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment
Accions
relacionades

-

Mitja

Baixa

Nombre de projectes urbanístics de millora paisatgística

2.2.4, 2.3.2, 2.3.4
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Codi

2.3.6

Acció

Rehabilitar i recuperar aquells elements que han quedat obsolets però que
tenen potencial per reutilitzar-se i pensar en la deconstrucció d’aquells
elements de ciutat inadequats i que no s’ajustin a un model sostenible

Descripció

Actualment a la ciutat es localitzen elements que han quedat obsolets tals com el
Sanatori de la Savinosa, elements industrials, pedreres etc. Es proposa recuperar
aquests espais en comptes d’artificialitzar nous sòls tal i com s’ha fet a la Tabacalera.
En els casos que no sigui possible o es consideri més adients retornar-los a usos no
urbans es proposarà la deconstrucció d’aquests elements tot recuperant les
preexistències anteriors.

Responsable

Ajuntament - Generalitat - Sector empresarial

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

2.1.1
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2.4

Desenvolupar un urbanisme sostenible

Codi

2.4.1

Acció

Desenvolupar el planejament amb criteris de sostenibilitat ambiental, entre
d’altres, incorporar a la normativa urbanística elements innovadors en el camp
de la sostenibilitat

Descripció

En els sectors de planejament derivat i projectes d’urbanització s’incorporaran criteris
de sostenibilitat ambiental, especialment pel què fa a aspectes d’eficiència energètica,
estalvi d’aigua i aprofitament de pluvials, energies renovables etc.
Es tindran en compte les determinacions del POUM dirigides a tal efecte.

Responsable

Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

-

Consum d’aigua per habitant.

-

Consum d’energia per habitant.

-

Consum d’energia primària que prové de fonts renovables.

Baixa

2.4.3, 2.4.4, 6.5.1 i tots els objectius de l’objectiu 6.4, 6.10.1
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Codi

2.4.2

Acció

Desenvolupar un model de zona residencial innovadora i sostenible que valori
la qualitat de l’espai, s’adapti a les noves condicions ambientals i a la nova
diversitat

Descripció

Desenvolupar, d’acord amb les determinacions del POUM, un nou desenvolupament de
zona residencial que sigui innovadora en termes de sostenibilitat territorial.
A tal efecte, aquesta zona pot participar en proves pilot de nous materials i sistemes
constructius, aspectes de mobiliari urbà, energies renovables, estalvi d’aigua i
eficiència energètica.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

2.4.1, 2.4.4, i totes les accions dels objectius 6.4 i 6.5

50

Codi

2.4.3

Acció

Potenciar el disseny d’un espai públic sostenible que al mateix temps sigui
generador d’activitat social i doni resposta a la gran demanda d’espais verds
que té actualment la ciutat

Descripció

Acció encaminada a potenciar la multifuncionalitat de l’espai públic i el seu valor
socialitzador. Es tindran en compte les actuacions previstes al Pla director d’espais
verds de Tarragona per tal de consolidar nous espais verds urbans i condicionar eixos
cívics o verds.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Grau d’execució del Pla director d’espais verds de Tarragona i del POUM.

-

Usos existents dins els espais verds, especialment de caràcter social.

Accions
relacionades

2.1.1, 2.2.4, 2.4.1, 2.4.3 i totes les accions de l’objectiu 6.3
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2.5

Potenciar el sentiment de pertinença a la ciutat

Codi

2.5.1

Acció

Facilitar a la ciutadania de Tarragona, i especialment als nouvinguts en el
moment de l’empadronament, informació sobre la ciutat (equipaments,
activitats, festes, etc.) i els drets i deures de la ciutadania

Descripció

Es facilitarà la integració a la ciutat de Tarragona als nous residents a través de
l’empadronament. S’impulsaran campanyes d’informació sobre drets i deures, així
com donar a conèixer els serveis públics i promoure’n l’ús adequat. Es fomentarà la
participació de la ciutadania en activitats, festes i associacions d’àmbit local.

Responsable

Ajuntament – Societat civil

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

-

Grau de coneixement de la ciutat per part de la ciutadania.

-

Grau d’afiliació en associacions.

-

Grau de participació en activitats de la ciutat.

Baixa

2.5.3, 2.7.5, 5.4.3
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Codi

2.5.2

Acció

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

Descripció

Acció encaminada a afavorir que la ciutadania participi en tasques de voluntariat i
altres activitats socials i educatives, ja sigui amb incidència a nivell local o fora de la
ciutat. Es promouran la prevenció, la mediació i la resolució de conflictes com a eina
per a la cohesió social i la convivència.
Des de l’administració local es recolzarà a les entitats que duguin a terme aquest tipus
d’activitats i se’n farà difusió.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Grau d’afiliació en associacions (ONG).

-

Grau de participació en activitats socials i tasques de voluntariat.

-

Nombre d’activitats programades

2.6.5, 7.2.2
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Codi

2.5.3

Acció

Potenciar el sentiment de pertinença a través del coneixement dels elements
culturals, de patrimoni, de festes, de la ciutat

Descripció

Aquesta acció pretén fomentar el coneixement de la ciutat per part de la ciutadania,
especialment en relació als elements de patrimoni cultural, actes festius, etc.
Es potenciarà l’oferta gastronòmica i comercial de la ciutat, la comunicació i difusió
d’activitats socials i lúdiques, etc. Es pot valorar la viabilitat d’unificar alguns actes
que ara es celebren a nivell de barri (com la cavalcada de reis). Es poden crear
itineraris culturals enfocats al ciutadà i no tant al turista i es continuaran el
desenvolupament de programes amb caràcter pedagògic.
Cal destacar que actualment ja hi ha alguns programes en marxa que van encaminats
en aquest sentit, com són el “Conèixer les Ciutats Patrimoni” o “L’escola adopta un
monument”.

Responsable

Ajuntament – Societat civil

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre de visitants locals a monuments locals, Casa de la Festa...

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.5.1,
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Codi

2.5.4

Acció

Potenciar les entitats que treballen en el món infantil i juvenil i 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

Descripció

Acció encaminada a seguir potenciant les entitats que treballen des de fa anys amb el
col·lectiu d’infants i joves de la ciutat així com el Club dels Tarraconins com una
mesura de pertinença a la ciutat per part dels infants i joves.
Es pot seguir invertint en millorar l’oferta lúdica i avantatges del Club i de les altres
entitats, així com incrementar-ne la seva difusió.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Mitja

Baixa

-

Població infantil i jove que formen part del Club dels Tarraconins.

-

Nombre d’activitats organitzades per entitats infantils i juvenils.

-

Nombre de participants a les activitats infantils i juvenils.
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2.6

Impulsar la millora de la qualitat de les associacions

Codi

2.6.1

Acció

Posar en marxa programes d’assessorament per part de l’administració al
moviment associatiu amb l’objectiu de millorar la qualitat a nivell de gestió
interna

Descripció

Acció encaminada a millorar la gestió de les associacions tarragonines, fomentant la
professionalització en la gestió (no en el gruix de l’entitat en el qual el voluntariat és
fonamental) a través de programes d’assessorament amb el suport de l’administració.
Es promocionarà que aquelles organitzacions que hi tinguin interès puguin obtenir un
certificat de qualitat.

Responsable

Ajuntament - Consell Comarcal- Generalitat - Associacions

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

-

Associacions participants en programes d’assessorament.

-

Associacions amb certificació de qualitat homologable

-

Convenis signats amb entitats.

Baixa

2.6.3, 6.12.2
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Codi

2.6.2

Acció

Millorar els canals de comunicació i participació dins del projecte de ciutat
perquè les associacions tinguin un paper important

Descripció

Acció encaminada a millorar els canals de comunicació i participació entre
l’administració local i les associacions tarragonines per tal que aquestes puguin jugar
un paper important en la presa de decisions sobre aspectes clau de la ciutat.
Es proposa crear un consell o taula d’associacions, que inclogui una representació de
totes elles, i que pugui intervenir en els diferents projectes de ciutat de manera activa,
a través dels canals que es consideren més adients.

Responsable

Associacions – Federacions - Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Creació d’un consell o taula d’associacions.

-

Grau de satisfacció de les associacions en relació al seu grau de participació en
projectes de ciutat.

-

Nombre d’iniciatives i propostes

Totes les accions relacionades amb l’objectiu 7.2
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Codi

2.6.3

Acció

Potenciar la unitat d’acció de les associacions de veïns

Descripció

Es potenciarà que les associacions de veïns que comparteixen interessos comuns
actuïn de forma unificada, amb la finalitat de fer la seva gestió i el seu funcionament
més eficients.

Responsable

Administracions - Federacions i associacions de veïns - Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

-

Programacions conjuntes

-

Projectes transversals

-

Trobades, assemblees i reunions conjuntes

Baixa

2.6.1
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Codi

2.6.4

Acció

Replantejar l’actual sistema d’atorgament de subvencions, passant de
l’homogeneïtat a l’aplicació de criteris de retorn econòmic, social i educatiu, i
distingir entre ajuts per a iniciatives emergents i ajuts per a consolidació i
creixement

Descripció

Acció encaminada a replantejar l’actual sistema de concessió de subvencions a les
associacions, a partir de la definició del grau de reconeixement i col·laboració de
l’administració local amb cada associació en funció de diferents paràmetres i criteris:
resultats, representativitat, tipus d’iniciatives, etc.

Responsable

Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Mitja

Baixa

-

Paràmetres i criteris tinguts en compte per a la concessió de subvencions.

-

Grau de satisfacció de les associacions pel què fa al seu finançament.

-

Revisió dels criteris d’avaluació de les accions subvencionades.
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Codi

2.6.5

Acció

Promoure l’associacionisme a la societat civil. Aconseguir que la ciutat
conegui les associacions i participi en elles per tal de que esdevinguin espais
de reflexió i debat i canalitzin interessos col·lectius

Descripció

Es fomentarà l’associacionisme a la societat civil a través de campanyes de
comunicació i el recolzament (no només econòmic) de l’administració local a les
associacions existents i a les iniciatives que es puguin produir per crear-ne de noves.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Grau d’afiliació en associacions per part de la ciutadania.

-

Grau de participació en activitats de la ciutat.

Accions
relacionades

2.5.2, 6.12.2

Baixa
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2.7

Implantar mesures que afavoreixin la igualtat d’oportunitats

Codi

2.7.1

Acció

Donar continuïtat a la promoció de nous sistemes i mecanismes per millorar
l’adaptabilitat i mobilitat de les persones, atenent a les necessitats de
diferents col·lectius

Descripció

Seguir invertint en mesures per a l’accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques de l’espai urbà de la ciutat. Aquestes mesures són d’aplicació tant en
elements de la via pública, en equipaments i altres edificis públics o en els mitjans de
transport públics, entre d’altres.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Projectes executats per a millores de l’accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques.

-

Grau de satisfacció de les persones amb mobilitat reduïda en relació a la qualitat
d’espai urbà.

-

Grau de cobertura per a persones amb discapacitats.

6.3.1,
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Codi

2.7.2

Acció

Aprofundir en les mesures per garantir la igualtat d’oportunitats per qüestió de
gènere en tots els àmbits de la societat

Descripció

Acció encaminada a donar continuïtat a les mesures d’igualtat d’oportunitats en temes
de gènere des d’una visió transversal.
En aquest sentit, es tindran en compte aspectes de violència de gènere, coeducació en
l’àmbit familiar i escolar, elecció d’estudis, conciliació laboral i familiar etc.
Es potenciarà el suport a la Xarxa Tècnica per a la Igualtat d’Oportunitats existent des
de l’any 2009.

Responsable

Ajuntament - Generalitat – Societat civil

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Percepció de la ciutadania en relació a la igualtat d’oportunitats per qüestions de
gènere a la ciutat.

Indicadors de
seguiment

-

Observacions

Es tindran en compte possibles indicadors proposats per la Xarxa Tècnica per a la
Igualtat d’Oportunitats.

Accions
relacionades

Totes les accions dels objectius 5.1, 5.2 i 6.12
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Codi

2.7.3

Acció

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

Descripció

Continuar treballant per facilitar la inserció laboral i la formació a persones en risc
d’exclusió social.
A través de Tarragona Impulsa es potenciaran les polítiques actives d’ocupació, la
formació i la creació d’empreses. Posant especial èmfasi en els usuaris en situació de
risc d’exclusió social amb el desenvolupament de programes específics.
A més a més, es potenciaran les cooperatives ja que amb el seu model de gestió,
empoderen a les persones en situació d'exlcusió.

Responsable

Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Nombre de persones contractades en plans d’ocupació.

-

Nombre de persones de col·lectius en risc d’exclusió social que participen en
programes d’orientació i inserció laboral.

-

Nombre de persones de col·lectius en risc d’exclusió social que participen en
formació ocupacional.

-

Nombre de cooperatives creades a través del servei de Tarragona Impulsa.

2.8.4, 5.1.6
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Codi

2.7.4

Acció

Continuar impulsant programes específics d’activitats per a la gent gran i tenir
en compte també a aquest col·lectiu en les festes i esdeveniments de la ciutat

Descripció

Acció encaminada a potenciar la participació de la gent gran en activitats específiques
per aquest col·lectiu o en festes i esdeveniments de la ciutat.
Es dissenyaran programes específics per aquest col·lectiu en els diferents
equipaments públics de la ciutat.

Responsable

Associacions - Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Mitja

Baixa

-

Grau de participació de la gent gran en activitats i esdeveniments de la ciutat.

-

Programes i activitats dirigides a aquest col·lectiu.
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Codi

2.7.5

Acció

Continuar i millorar les línies de treball per donar a conèixer a les persones
nouvingudes els seus drets i deures en un context més ampli de coneixement
de l’entorn i en especial de les llengües oficials a Tarragona

Descripció

En aquesta línia caldrà desenvolupar un Pla Municipal d’Acollida arrel de la Llei
d’Acollida a persones immigrades i retornades que va entrar en vigor el mes de maig
de l’any 2010.
Així mateix, s’establiran programes transversals per a la prevenció del racisme i la
xenofòbia.

Responsable

Ajuntament – Associacions – Societat civil

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Grau d’integració del col·lectiu immigrant (coneixement de la llengua, índex d’atur
etc.)

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.5.1,
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2.8

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

Codi

2.8.1

Acció

Fomentar el compromís dels joves amb l’objectiu que participin en els espais
ja existents

Descripció

Potenciar la participació del col·lectiu jove en activitats i projectes de ciutat.
Crear plataformes i eines de participació adreçades al jovent, lligades a diferents
incentius i avantatges.
Possibilitat de crear un consell d’infants i joves que pugui participar en la presa de
decisions sobre aspectes de la ciutat que afectin aquest col·lectiu.

Responsable

Ajuntament - Generalitat - Societat civil

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Grau de participació de la gent jove en activitats i esdeveniments de la ciutat.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.8.2, 7.2.1
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Codi

2.8.2

Acció

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

Descripció

Acció encaminada a fomentar la participació del col·lectiu jove en les activitats,
iniciatives i esdeveniments de la ciutat, així com facilitar l’accés a l’oferta cultural i
esportiva.
A tal efecte, es realitzaran campanyes de difusió específiques, accions d’apropament,
es crearan descomptes, etc.
Utilització de les xarxes socials com una eina de participació dels i les joves en
iniciatives, activitats i altres esdeveniments de la ciutat.
Es potenciarà la presència de l’administració local a les xarxes socials de major
repercussió social, proveint continguts i canals de comunicació amb el públic jove.

Responsable

Ajuntament - Associacions

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Grau de participació del col·lectiu jove en iniciatives i activitats de la ciutat.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

5.4.3,
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Codi

2.8.3

Acció

Facilitar la transició escola-treball amb orientació laboral i professional,
fomentant la cultura emprenedora, reorientant a nous oficis, etc

Descripció

Promoure l’orientació laboral i professional dels que acaben la formació escolar a
través de cursos d’inserció, cicles formatius i dinàmiques de creació d’empreses.
Fomentar especialment l’aprenentatge d’aquells oficis amb major demanda a la ciutat.

Responsable

Sector empresarial - Centres educatius- Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Dinàmica de creació d’empreses per part d’emprenedors/es joves.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.7.3, 3.2.1, 5.1.6,
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2.9

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

Codi

2.9.1

Acció

Promoure que tots els habitants de Tarragona tinguin un habitatge digne com
un element bàsic per la seva qualitat de vida

Descripció

Acció encaminada a fomentar l’accés a un habitatge digne a tots els col·lectius de la
ciutat. Es potenciaran els instruments dels que disposa el Servei Municipal de
l’Habitatge a tal efecte, especialment a través de l’oferta d’habitatge protegit per a
col·lectius amb dificultats per accedir a l’habitatge lliure, així com a través de
subvencions per a la rehabilitació d’habitatges.
Es potenciarà la taula d’habitatge, com a espai en el que participen tots els agents
socials que incideixin en el mercat de l’habitatge.

Responsable

Ajuntament – Promotors i APIS

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Pes de la rehabilitació i el manteniment d’edificis respecte el total de l’edificació

-

Oferta d’habitatge de protecció oficial en relació a la demanda potencial

Accions
relacionades

2.9.2, 2.9.3
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Codi

2.9.2

Acció

Promoció de lloguer accessible i digne que faciliti l’habitatge als col·lectius
més vulnerables de la societat

Descripció

Acció encaminada a facilitar el lloguer d’habitatges als col·lectius amb dificultats per
accedir-hi. S’utilitzaran eines com els ajuts directes (que complementin ajuts ja
existents com el dirigit al col·lectiu jove que dóna l’administració central), o l’oferta
d’habitatge de protecció oficial de lloguer.
Un altre aspecte que es tindrà en compte és el fet que s’unificaran i coordinaran els
sistemes d’ajudes a l’habitatge per tal de fer-los més eficient.

Responsable

Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Oferta d’habitatge de protecció oficial de lloguer en relació a la demanda
potencial.

-

Pressupost dedicat a ajuts per accedir a habitatges de lloguer.

2.9.1, 2.9.3
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Codi

2.9.3

Acció

Impulsar la sortida al mercat d’habitatges de lloguer dels habitatges buits

Descripció

Fomentar que els habitatge buits de la ciutat entrin al mercat d’habitatge de lloguer a
través de les accions proactives i de penalització que preveu la legislació vigent en
aquesta matèria. Proporcionar també garanties i incentius econòmics als propietaris
per afavorir que posin els habitatges en lloguer.

Responsable

Ajuntament - Entitats bancàries– Promotors i APIS

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Habitatges buits de la ciutat.

-

Habitatges en règim de lloguer de la ciutat.

Accions
relacionades

2.9.1, 2.9.2

Baixa
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2.10 Millorar els equipaments existents

Codi

2.10.1

Acció

Fer multifuncionals els equipaments existents amb l’objectiu de generar pols
d’atracció i millorar l’eficiència en l’ús

Descripció

Impulsar projectes que permetin millorar la funcionalitat dels equipaments públics
existents i els facin més adaptables i polivalents.

Responsable

Administracions – Sector empresarial

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Grau de polivalència dels equipaments públics.

-

Grau de satisfacció de la població en relació a l’oferta d’equipaments públics.

Accions
relacionades

2.1.1, 3.9.1, totes les accions de l’objectiu 5.4, 6.8.2

Codi

2.10.2

Acció

Fomentar el treball en xarxa entre els equipaments existents independentment
de l’administració a la que corresponguin

Descripció

Per tal d’optimitzar l’ús dels equipaments es fomentarà en treball en xarxa entre tots
ells encara que no corresponguin a la mateixa administració.

Responsable

Administracions

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre d’activitats i programes conjunts entre diferents equipaments

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.1.1, 3.9.1, totes les accions de l’objectiu 5.4, 6.8.2
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3

EIX 3: TARRAGONA COM A MOTOR ECONÒMIC

Tarragona ja és una ciutat molt diversificada des del punt de vista econòmic i cal seguir
potenciant aquest aspecte clau.
En l’actual context econòmic un objectiu bàsic i fonamental és fomentar i facilitar
l’emprenedoria i la creació de noves empreses a través de programes específics, espais,
formació i assessorament especialitzat per als emprenedors i empresaris, etc.
Pel que fa a la indústria química és important transformar-la en una indústria d’alt valor afegit,
que es gestioni amb criteris de sostenibilitat i transparència, i establint relacions clares amb la
universitat i altres instituts i centres de recerca.
Un altre sector econòmic important per a Tarragona és el del turisme. Cal implantar mesures
perquè aquest sector esdevingui un veritable motor econòmic de la ciutat millorant l’oferta
actual i fent-ne una bona comunicació i difusió, tant a nivell nacional com internacional.
A nivell comercial, Tarragona ha de posicionar-se com la ciutat comercial de referència del sud
de Catalunya. També cal revitalitzar els mercats utilitzant-los com a pols d’atracció comercial.
Per altra banda, cal potenciar l’activitat econòmica del Port, millorant-ne les infraestructures i
l’oferta de serveis, i posicionant-lo com un port de referència a nivell internacional.
En darrer lloc, i no per això menys important, Tarragona ha de concebre la cultura i l’esport
també com a indústries, sent capaç de generar activitat econòmica al voltant d’esdeveniments
tant culturals com esportius.
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3.1

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

Codi

3.1.1

Acció

Potenciar l’ens Tarragona Impulsa, altres espais industrials i futurs sectors
d’activitat econòmica, d’acord amb les necessitats socio-econòmiques reals
de la ciutat

Descripció

Davant el repte d’adaptar el sector econòmic de Tarragona a les noves necessitats
socio-econòmiques, es potenciarà el viver d’empreses i altres espais industrials,
enfocant-los especialment a sectors emergents (economia del coneixement).
Així mateix es promourà l’ens, Tarragona Impulsa, que aglutini les polítiques
d’ocupació, formació i emprenedoria de la ciutat.

Responsable

Ajuntament - Sector empresarial

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

-

Nombre d’empreses instal·lades al Viver d’empreses

-

Nombre d’accions de difusió del Viver d’Empreses

-

Nombre d’accions en espais industrials reconvertits

Baixa

3.1.2 , 3.1.5
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Codi

3.1.2

Acció

Potenciar l’emprenedoria a través de la sensibilització i la formació en creació
d’empreses així com a través del suport directe a les persones emprenedores

Descripció

Es farà per exemple a través de programes educatius, formació per a adults,
sensibilització als centres educatius, foment de l’esperit empresarial en els centres de
recerca, centres universitaris, parcs científics i tecnològics i vivers d’empreses. Els
programes educatius inclouran formació en perspectiva de gènere.

Responsable

Ajuntament - Comunitat educativa, de recerca, científica i tecnològica - URV.

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

-

Nombre d’accions d’assessorament

-

Nombre d’accions de formació

-

Nombre d’accions de sensibilització

-

Nombre de beneficiaris d’aquestes accions

Baixa

3.1.1, 3.1.5
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Codi

3.1.3

Acció

Reducció i agilització de tràmits administratius i de despeses per a la creació
de noves empreses i ampliació de les existents

Descripció

S’implantaran mesures concretes que permetin reduir tant el temps com els diners
necessaris tant per crear una nova empresa com per ampliar les empreses existents.
Per una banda s’agilitzaran els tràmits administratius a través de la finestreta única,
unificant determinats procediments o creant agents que orientin als emprenedors al
llarg de tot el procés de creació d’una nova empresa. A banda de l’agilització dels
tràmits, s’estudiaran altres accions que permetin reduir les despeses per a la creació
de noves empreses.

Responsable

Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Percentatge de llicències d’activitat (incloses les indústries sotmeses a la
Directiva Seveso) que han tingut un temps màxim de concessió igual o inferior a 6
mesos

Indicadors de
seguiment

-

Codi

3.1.4

Acció

Assessorament i guiatge a les persones emprenedores en col·laboració amb
associacions sectorials per assegurar una posada en marxa de l’empresa amb
més probabilitats d’èxit

Descripció

Crear un consell de mentors i/o una xarxa de persones emprenedores i empresaris/es
per potenciar noves sinergies de suport a la creació i consolidació d’empreses.

Responsable

Sector empresarial – Professorat en creació empreses de la URV (Càtedra
d’Emprenedoria i Creació d’Empreses)- Ajuntament de Tarragona

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Mitja

-

Creació consell de mentors (Sí/No)

-

Nombre d’accions de mentoring

-

Nombre de persones beneficiaries de les accions de mentoring

Baixa
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Codi

3.1.5

Acció

Fomentar la creació i implantació de noves empreses amb alt valor afegit a la
ciutat

Descripció

La Generalitat de Catalunya impulsa campanyes internacionals per promoure
inversions d’alt valor afegit a Catalunya, potenciant 10 pols de competitivitat que
compten amb infraestructures de primer ordre per a la creació d’empreses amb alt
valor afegit.
L’àrea de Tarragona concentra una cinquantena d’empreses del clúster de la química
més gran del Mediterrani, i compta amb centres de coneixement de referència
internacional ubicats al Parc Científic i Tecnològic de Tarragona.
Des de l’Ajuntament i el sector empresarial de Tarragona es buscaran fórmules de
col·laboració amb la Generalitat per atraure aquestes inversions.

Responsable

Generalitat – Ajuntament – Sector empresarial

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Nombre d’empreses implantades en sectors d’alt coneixement.

-

Nombre d’accions de difusió per a la implantació d’empreses d’alt coneixement.

Accions
relacionades

3.1.1, 3.1.2, 3.1.5, 4.2.6

77

Codi

3.1.6

Acció

Fomentar la innovació i la creativitat en la creació d’empreses

Descripció

Es posaran en marxa diferents iniciatives per tal de fomentar la creativitat i divulgar la
innovació com poden ser programes específics de formació per a nous emprenedors
enfocats a la innovació, creació de premis anuals a iniciatives empresarials
innovadores, accions de comunicació enfocades a empresaris i nous emprenedors,
creació d’un viver d’idees innovadores, promoció del networking, etc.

Responsable

Ajuntament – Cambra de Comerç – Sector empresarial

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Mitja

Baixa

-

Nombre d’accions que fomenten la innovació a les empreses (networking,
assessorament en idees, etc.)

-

Nombre de concursants en el Premi Tàrraco Empresa Jove, en la categoria “Premi
al millor projecte empresarial”

-

Nombre d’accions de comunicació enfocades a empresari/es i emprenedors/es
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3.2

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 del sector empresarial, la direcció de les empreses i de tots els
treballadors i treballadores.

Codi

3.2.1

Acció

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

Descripció

Potenciar la creació de sinèrgies per tal de reforçar la relació entre administració,
sector privat i universitat (triple hèlix), per adequar l’oferta formativa a les necessitats
detectades, i generar els instruments adequats per donar resposta a aquestes
necessitats.

Responsable

Ajuntament – URV – Sector empresarial – Administració educativa (Dept. Ensenyament
i IES de la ciutat) - Sindicats

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Dotació de capital humà clau per al desenvolupament econòmic (PEMB Ind. A1)

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.3, 2.8.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4
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Codi

3.2.2

Acció

Oferir formació de reciclatge en sectors emergents

Descripció

Oferir formació destinada a persones provinents de sectors que es troben actualment
en davallada (com per exemple el sector de la construcció), dirigits a nous sectors que
es trobin clarament en creixement, com per exemple les noves tecnologies o les
energies renovables.

Responsable

Administracions

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Dotació de capital humà clau per al desenvolupament econòmic (PEMB Ind. A1)

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

3.2.1, 3.2.3, 3.2.4

Codi

3.2.3

Acció

Creació d’una escola de negocis a la ciutat per a la formació en la direcció
d’empreses

Descripció

Ja existeixen precedents de formació en direcció d’empreses a la URV i Fundació
Rovira i Virgili. Seguint en aquesta línia, es potenciarà la creació d’una escola de
negocis amb entitat pròpia a la ciutat de Tarragona que tingui com a principal objectiu
la formació en la direcció d’empreses.

Responsable

Administracions – URV – FURV- Sector empresarial

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre d’estudiants a l’escola de negocis de Tarragona *

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

3.2.1, 3.2.2, 3.2.4
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Codi

3.2.4

Acció

Transformar l’acció solidària assistencial en acció proactiva que doti d’eines
per a la creació d’auto ocupació

Descripció

Canviar l’enfocament de les ajudes a les persones aturades, que en lloc de ser de caire
solidari i assistencials (ajudar a cobrir necessitats bàsiques mentre la persona no té
feina), passin a ser actives en el sentit donar instruments que ajudin a crear auto
ocupació.

Responsable

Administracions

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Taxa d’auto ocupació (smart cities – smart economy)

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3
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3.3

Enfortir la competitivitat de les activitats existents i atraure noves inversions tot
desplegant el Pacte pel Desenvolupament de la indústria química

Codi

3.3.1

Acció

Analitzar amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Institut Català
d’Investigació Química (ICIQ), el Centre Tecnològic de la Química de Catalunya
(CTQC) i la pròpia indústria (AEQT) i el Port (APT), les línies de futur de la
Indústria Química

Descripció

Crear fòrums de debat entre els diferents agents implicats (URV, ICIQ, CTQC, AEQT i
APT) per tal d’analitzar les línies de futur de la Indústria Química amb l’objectiu de que
la ciutat les incorpori en les seves previsions de futur. En aquest sentit aprofitar també
el Pacte per Desenvolupament que es va firmar l’any 2010.

Responsable

URV – ICIQ - CTQC – AEQT - APT

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

1.3.3, 3.3.3
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Codi

3.3.2

Acció

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

Descripció

Es potenciarà l’ús de les xarxes i fòrums existents per tal de donar a conèixer encara
més les potencialitats que té el clúster químic de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb
l’objectiu de donar-li més notorietat i aconseguir inversions d’alt valor afegit.

Responsable

AEQT , Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa
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Codi

3.3.3

Acció

Incrementar la col·laboració amb la URV, ICIQ, CTQC en projectes de comú
interès i en particular inversions en I+D+i

Descripció

Es promourà la col·laboració entre la URV, l’ICIQ i el CTQC en projectes i inversions de
I+D+i que siguin de comú interès, i que vagin encaminats a transformar la indústria
química en una indústria d’alt valor afegit.

Responsable

URV – ICIQ - CTQC

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Inversions en I+D+i respecte el PIB (smart cities – smart economy)

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.3, 3.3.1

84

Codi

3.3.4

Acció

Promoure la comunicació i el diàleg del clúster químic amb la societat
optimitzant la seva transparència, sostenibilitat i innovació

Descripció

Es garantirà la transparència de la indústria química en la seva relació amb la
ciutadania, la seva sostenibilitat i la innovació a través d’estratègies
educatives, de la publicació d’informació a la seva pàgina web, de publicació
en panells de dades de qualitat ambiental atmosfèrica, etc.
Potenciar el paper del panell públic assessor com a element de connexió amb
la indústria química.

Responsable

AEQT – Ajuntament – URV -

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Mitja

Baixa

-

Nombre de comunicacions emeses per part de la indústria química

-

Nombre d’escolars que visiten les indústries químiques

-

Nombre contactes formals mantinguts amb entitats veïnals
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Codi

3.3.5

Acció

Fomentar les sinèrgies entre Tarragona i la indústria química de manera que
s’utilitzi la pròpia ciutat com a laboratori per aplicar materials i tecnologies
pioneres

Descripció

Les indústries químiques ubicades a Tarragona han d’apostar per provar a la ciutat
aquelles tecnologies i materials innovadors i pioners, utilitzant la ciutat com a
laboratori per posar-les en marxa. D’aquesta manera la indústria química s’integrarà
en la vida quotidiana de la ciutat i farà que els ciutadans se sentin orgullosos de ser
pioners en l’ús d’aquests materials i tecnologies.

Responsable

AEQT – Ajuntament - URV

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa
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3.4

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

Codi

3.4.1

Acció

Posicionament estratègic del turisme cultural de Tarragona com el principal
element d’atracció turística de la ciutat

Descripció

Posicionar Tarragona com un dels referents en turisme cultural. Aconseguir que a
nivell turístic sigui conegut principalment per la seva cultura, tot i que vagi
acompanyat d’altres elements potents com la gastronomia, l’oci o les platges.

Responsable

Ajuntament – Tarragona Turisme – Generalitat – Titulars d’altres museus

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Mitja

Baixa

-

Nombre de pernoctacions als allotjaments de la ciutat per any i resident (smart
cities – smart living)

-

Nombre de visitants als museus de la ciutat

Accions
relacionades

1.3.4

Codi

3.4.2

Acció

Potenciar el turisme de platja

Descripció

Són molts els turistes que venen a Tarragona per gaudir de les platges de la ciutat. És
per això que no s’ha de perdre de vista aquest turisme i s’han d’emprendre mesures
concretes per seguir-lo potenciant.

Responsable

Ajuntament – Tarragona Turisme

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre de pernoctacions als allotjaments de la ciutat per any i resident (smart
cities – smart living)

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.4
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Codi

3.4.3

Acció

Potenciar el turisme familiar amb la creació d’atractius i activitats dirigides al
públic infantil

Descripció

Una manera de potenciar el turisme familiar és creant activitats específiques pel
públic infantil, com per exemple rutes romàniques guiades per a nens, espectacles
infantils sobre el món romà, serveis específics per a nens als allotjaments de la ciutat
(preus especials per famílies, menús per a nens, habitacions familiars, ludoteques,
espectacles infantils, etc.)

Responsable

Tarragona Turisme

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre de pernoctacions als allotjaments de la ciutat per any i resident (smart
cities – smart living)

Indicadors de
seguiment

-

Codi

3.4.4

Acció

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

Descripció

Es farà promoció a Catalunya i País Valencià de les potencialitats de Tarragona com a
destí turístic per tal de promoure el turisme de proximitat, a través de mitjans de
comunicació locals (televisió, ràdio, premsa, etc.)

Responsable

Tarragona Turisme

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Nombre de pernoctacions als allotjaments de la ciutat per any i resident (smart
cities – smart living)
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Codi

3.4.5

Acció

Promocionar el turisme industrial

Descripció

Aprofitant la importància i notorietat que té la indústria química de Tarragona i els
diferents centres de recerca existents en la matèria, cal potenciar el turisme industrial
amb l’objectiu de que els estudiants d’enginyeria, de química, etc. trobessin en
Tarragona un bon lloc per fer els seus viatges i aprofitar per visitar tant les indústries
com als centres de recerca, etc.

Responsable

Tarragona Turisme – Ajuntament - AEQT

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Mitja

Baixa

-

Nombre de pernoctacions als allotjaments de la ciutat per any i resident (smart
cities – smart living)

-

Nombre de visites d’estudiants a les indústries químiques i els centres de recerca

Codi

3.4.6

Acció

Desenvolupar altres eixos de treball relacionats amb productes turístics
propis, destacats i/o únics de la ciutat

Descripció

Fomentar altres productes turístics de la ciutat com són la Tarragona medieval i
modernista, les platges i espais naturals, la cultura, les festes –Santa Tecla, Setmana
Santa, Tarraco Viva-, festivals, concerts, gastronomia, el mercat de Bonavista,
programes d’educació i patrimoni, turisme educatiu, industrial i de congressos, etc.

Responsable

Tarragona Turisme - IMET

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Nombre de pernoctacions als allotjaments de la ciutat per any i resident (smart
cities – smart living)
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Codi

3.4.7

Acció

Repensar i renovar les actuals estructures d’informació turística

Descripció

Per tal de que els turistes es puguin moure amb més facilitats per la ciutat, es
millorarà la senyalització, els recorreguts turístics, la formació del personal que atén a
les persones turistes, etc.

Responsable

Tarragona Turisme

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Codi

3.4.8

Acció

Crear i incrementar sinèrgies amb ciutats turístiques properes per tal de
generar paquets turístics compactes

Descripció

Es buscaran fórmules de col·laboració amb les ciutats turístiques més properes
(Salou, Cambrils, etc.) per tal d’oferir als turistes paquets conjunts, en els quals
Tarragona pot aportar clarament el comerç i la cultura i altres ciutats com Salou poden
aportar una àmplia oferta d’allotjaments.

Responsable

Tarragona Turisme

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa
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Codi

3.4.9

Acció

Ampliar i complementar l’oferta turística de Tarragona amb els punts d’interès
turístic dels entorns tals com La Vil·la Romana dels Munts, Centcelles, Poblet i
Santes Creus, Montsant, Prades, el modernisme de Tarragona i de Reus, el
Priorat, etc.

Descripció

Oferir als i les turistes que visiten Tarragona o que tenen intenció de visitar-la,
informació complementària sobre altres punts d’interès turístic dels entorns com són
La Vil·la Romana dels Munts, Centcelles, Poblet i Santes Creus, Montsant, Prades, l
modernisme de Tarragona i de Reus, el Priorat, etc.

Responsable

Tarragona Turisme

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre de pernoctacions als allotjaments de la ciutat per any i resident (smart
cities – smart living)

Indicadors de
seguiment

-

Codi

3.4.10

Acció

Facilitar la mobilitat del turisme pel centre de la ciutat

Descripció

Per tal de facilitar la mobilitat del turisme pel centre de la ciutat s’ordenaran els
aparcaments per a autobusos, es crearan itineraris a peu, s’estudiarà la viabilitat
d’implantar un bus turístic, etc.

Responsable

Tarragona Turisme

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Nombre de pernoctacions als allotjaments de la ciutat per any i resident (smart
cities – smart living)
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Codi

3.4.11

Acció

Continuar potenciant la relació en xarxa amb altres ciutats nacionals i
internacionals que tinguin un patrimoni amb característiques similars

Descripció

Per donar més notorietat i difusió al patrimoni històric artístic de la ciutat, es
continuaran potenciant les xarxes amb altres ciutats, tant d’Espanya com d’altres
països, que tinguin un patrimoni similar al de Tarragona. A través d’aquesta xarxa es
potencia la conservació i manteniment del patrimoni, així com el seu reconeixement
per part de la ciutadania.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Codi

3.4.12

Acció

Potenciar els recintes hotelers, càmpings i restaurants de qualitat, apostant
per la marca “Dieta mediterrània”, tant pel que fa als establiments existents
com als nous

Descripció

Es portaran a terme mesures per recolzar l’existència a la ciutat de hotels, càmpings i
restaurants amb un elevat nivell de qualitat, per exemple hotels de 4 o 5 estrelles,
restaurants amb estrelles Michelin, etc. tant pel que fa als establiments existents com
als de nova implantació.
Així mateix, s’aportarà per crear una marca pròpia que associï Tarragona amb la dieta
mediterrània, com a eina per promocionar tant aquest tipus de dieta com la pròpia
ciutat i la seva gastronomia.

Responsable

Ajuntament – Tarragona Turisme

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa
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Codi

3.4.13

Acció

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

Descripció

Per incrementar el turisme a la ciutat es potenciarà l’arribada de creuers a la terminal
ja existent. Que Tarragona esdevingui un punt de parada dels creuers que passen pel
Mediterrani és una bona manera de donar a conèixer la ciutat, i a la vegada genera
beneficis econòmics (comerç, monuments, etc.).

Responsable

Tarragona Turisme – Port de Tarragona

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Nombre de creuers amb parada a la ciutat
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3.5

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

Codi

3.5.1

Acció

Activar mecanismes existents per tal de donar resposta tant a les múltiples
necessitats dels nous emprenedors i emprenedores comercials com dels
comerços ja existents

Descripció

S’impulsaran mesures que permetin activar alguns mecanismes que ja existeixen per
donar resposta a les necessitats del sector comercial, tant a comerços existents com
als de nova iniciativa. Algunes d’aquestes mesures són les pròpies associacions de
comerciants, el viver d’empreses, la Cambra de Comerç, l’Oficina del Comerç, etc.

Responsable

Ajuntament – Cambra de comerç - Associacions de comerciants

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Nombre de comerços actius a la ciutat

-

Nombre de transaccions comercials amb targetes de crèdit a la ciutat

Accions
relacionades

1.3.2
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Codi

3.5.2

Acció

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

Descripció

S’aprofitaran les sinèrgies amb els grans centres comercials per potenciar el comerç
de proximitat, per exemple fomentant el lligam físic entre uns i altres mitjançant
tramvia, autobús, recorreguts de vianants, etc.

Responsable

Ajuntament – Associacions de comerços

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Nombre de comerços actius a la ciutat
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Codi

3.5.3

Acció

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

Descripció

Potenciar un tipus d’oferta especialitzada i diferencial (de disseny, autòcton, producte
artístic - creatiu, etc.) que sigui atractiva pe tot tipus de públic, inclòs el turístic. Es
portaran a terme campanyes de sensibilització del col·lectiu de comerciants i
assessoraments especialitzats en les noves implantacions comercials.

Responsable

Ajuntament – Associacions de comerciants

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre de comerços actius a la ciutat

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

3.5.4
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Codi

3.5.4

Acció

Incrementar la competitivitat del “producte” Centre, tot redefinint la zona
comercial, incorporant nous serveis i aportació de nous matisos en el mix
comercial

Descripció

Es potenciarà, a més de l’oferta comercial actual, una oferta diferencial i de molta
atracció, capaç d’esdevenir un destí de compres i provocar “desplaçaments” per
motiu de compra a la zona Centre. Es potenciarà una petita oferta de botigues
emmarcades en gammes més altes (marques de referència, botigues de disseny propi,
importació, etc.). Així mateix, per incrementar la competitivitat comercial del Centre
s’incorporaran nous serveis com per exemple la targeta de fidelització o un servei de
ludoteca.

Responsable

Ajuntament – Associacions de comerciants

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre de comerços actius a la ciutat

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.2, 2.1.4, 3.5.3
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Codi

3.5.5

Acció

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

Descripció

Es portaran a terme actuacions específiques i diferencials per a cada barri per tal de
fidelitzar la població del barri amb el comerç de la seva zona, posicionant-se com a
comerç del barri on s’hi poden trobar tots els productes quotidians de primera
necessitat. Així mateix, s’adequarà l’oferta existent als barris en quant a sectors i
subsectors, tipologia d’establiments i tipologia de productes.

Responsable

Ajuntament – Associacions de comerciants

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Nombre de comerços actius a cada barri

98

3.6

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

Codi

3.6.1

Acció

Fer que els mercats de Tarragona esdevinguin elements claus en l’alimentació
saludable

Descripció

Des dels mercats de Tarragona (Mercat Central, Torreforta i Part Alta) així com des
dels mercadets quan sigui possible, s’impulsaran campanyes per promoure
l’alimentació saludable a través de la dieta mediterrània, el producte proper, el
producte fresc , etc.

Responsable

Ajuntament – Associacions de comerciants

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Accions
relacionades

1.3.2, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.5

Codi

3.6.2

Acció

Revisió dels horaris d’obertura dels mercats per tal d’arribar a un públic més
ampli, tenint en compte les necessitats i interessos tant del sector comercial
com de les persones consumidores

Descripció

S’estudiarà la possibilitat d’ampliar els horaris d’obertura dels mercats per tal
d’arribar a un col·lectiu més ampli de consumidors, fent-ho compatible amb les
necessitats i interessos dels propis comerços i dels seus treballadors i treballadores.

Responsable

Associacions de comerciants

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Volum d’activitat dels mercats*
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Codi

3.6.3

Acció

Definir la nova orientació estratègica del nou Mercat Central establint
sinèrgies amb la restauració

Descripció

S’implantaran mesures per tal de que el nou Mercat Central potenciï els seus punts
forts com són la varietat de productes d’alimentació, la qualitat, el tracte personal i
proper, etc. Posicionar el Mercat Central com a punt central de la gastronomia de tota
la ciutat, aprofitant el propi espai per a la presentació de nous productes, llançament
de noves marques, etc.

Responsable

Ajuntament – Mercat Central

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Volum d’activitat dels mercats*

Indicadors de
seguiment

-

Codi

3.6.4

Acció

Dotar de serveis i equipaments comercials tenint en compte les necessitats de
la població.

Descripció

Potenciar i promoure nous equipaments comercials, en les zones d’increment
demogràfic, reconversió urbana i on hi ha mancança d’oferta comercial ( com la
zona del barris de Llevant ).
Adequar l’oferta comercial a la demanda al barris on no s’hi poden trobar tots els
productes quotidians de primera necessitat.
Crear un pol d’atracció comercial en el barri de Llevant, amb un nou mercat a
Tarragona i el seu corresponent entorn comercial, per tal de fidelitzar la població del
barri amb el comerç de la seva zona i potenciar la cohesió entre barris.

Responsable

Ajuntament – Generalitat

Prioritat

Alta

Indicadors de

Nombre de comerços actius a la ciutat.

seguiment
Accions

2.1.2 i totes les accions dels eixos 3.5 i 3.6

relacionades

100

Codi

3.6.5

Acció

Explorar les possibilitat d’establir mercats o mercadets a Llevant

Descripció

S’estudiarà la viabilitat d’implantar algun tipus de mercat o de mercadet a la zona de
Llevant.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Mercat/mercadet implantat a la zona de Llevant
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3.7

Potenciar l’activitat econòmica del Port, convertint-lo en un dels principals grans
centres logístics d’Europa

Codi

3.7.1

Acció

Desenvolupar el port exterior

Descripció

Amb la segona modificació del Pla d’Utilització d’Espais Portuaris (PUEP), el
desenvolupament interior del Port queda reduït a l’esplanada adossada al contradic
definitiu, per la qual cosa cal procedir a iniciar el desenvolupament del Port exterior.

Responsable

Autoritat Portuària de Tarragona

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Volum d’activitat/tràfic del Port

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.5

Codi

3.7.2

Acció

Implantar serveis portuaris les 24 hores

Descripció

Amb l’objectiu d’adaptació a les necessitats reals d’alguns usuaris del port, cal iniciar
l’estudi d’implantació de serveis portuaris selectius que cobreixin les 24 hores del dia.

Responsable

Autoritat Portuària de Tarragona

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Volum d’activitat/tràfic del Port
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Codi

3.7.3

Acció

Crear nous accessos al port viaris i ferroviaris amb especial incidència a
l’ampla europeu

Descripció

Per millorar l’accessibilitat al Port de Tarragona es crearan nous accessos tant viaris
com ferroviaris, fent especial incidència a l’ampla de via europeu, tot mantenint els
terrenys de la indústria per facilitar les inversions i augmentar les sinèrgies port indústria química. És imprescindible aconseguir que entrin i surtin mercaderies amb
rapidesa per tal de ser competitius.
Aquesta acció va en la línia de FERRMED, una associació de caràcter multisectorial
creada a iniciativa del món empresarial per tal de contribuir a la millora de la
competitivitat europea, i que a Catalunya es tradueix en potenciar el corredor del
Mediterrani.

Responsable

Autoritat Portuària de Tarragona – Generalitat - Estat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Volum d’activitat/tràfic del Port

Indicadors de
seguiment

-

Codi

3.7.4

Acció

Implantar una nova Terminal ferroviària d’intercanvi modal

Descripció

Cal procedir a la construcció d’una nova Terminal ferroviària d’intercanvi modal per
permetre la formació de composicions origen - destí el Port de Tarragona.

Responsable

Autoritat Portuària de Tarragona

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Tràfic per ferrocarril
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Codi

3.7.5

Acció

Desenvolupar projectes de promoció internacional del port

Descripció

Es portaran a terme projectes que permetin promocionar el port a nivell internacional o
posicionar-se com una infraestructura de referència tant per al transport de
mercaderies com per a la parada de vaixells que fan creuers pel mediterrani.

Responsable

Ajuntament – Cambra de Comerç - Autoritat Portuària de Tarragona – Generalitat de
Catalunya

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Volum d’activitat/tràfic del Port

Indicadors de
seguiment

-

Codi

3.7.6

Acció

Implantar Zona d’Activitats Logístiques

Descripció

En la línia de potenciar el tràfic actual així com de diversificar, s’implantaran nous
serveis que ofereixin valor afegit al vaixell i a la mercaderia, així com als creuers que
representen una activitat econòmica important, esdevenint un element diferencial
respecte a altres infraestructures portuàries.

Responsable

Autoritat Portuària de Tarragona - Generalitat

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Volum d’activitat/tràfic del Port
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Codi

3.7.7

Acció

Fomentar les relacions Port – Ciutat

Descripció

Activitats tradicionals com la pesca o més modernes com el port esportiu, la marina o
fins i tot, el Club de Rem i el Museu del Port, s’han de donar a conèixer més a la
ciutadania.

Responsable

Autoritat Portuària de Tarragona - Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa
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3.8

Potenciar la Cultura com a font de coneixement i motor econòmic apostant
decididament per la creació i la producció locals

Codi

3.8.1

Acció

Incentivar la creació d’empreses que participin en la gestió i en la promoció
cultural de Tarragona en un marc d’entesa públic - privat

Descripció

Implantar mesures que incentivin la creació d’empreses privades que col·laborin amb
el sector públic, participant activament en la promoció d’activitats culturals a la ciutat
de Tarragona.
Així mateix, es preveu crear un ens de gestió específic encarregat de desenvolupar el
sistema cultural i de les arts de Tarragona, especialment en relació a la gestió dels
equipaments escènico-musicals. Fomentarà i organitzarà la política de suport,
promoció i expansió de la cultura i de la creació artística a nivell local, amb
independència del govern i de les conjuntures polítiques.
La idea és que tingui una funció similar al Consell Nacional de Cultura i les Arts de
Catalunya, però a nivell local.
Per altra banda, es crearan òrgans assessors i consultius específics per a cada gènere
format per professionals, experts i ciutadans, que proposin accions per al projecte
cultural de la ciutat.
Finalment, es fomentarà la implantació d’empreses que organitzin esdeveniments
culturals en relació al patrimoni amb repercussió al sector turístic i en general a
l’economia de la ciutat.

Responsable

Ajuntament – Sector empresarial

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Mitja

Baixa

-

Nombre d’espectadors de cinema per habitant (smart cities – smart living)

-

Nombre de visitants als museus per habitant (smart cities – smart living)

-

Nombre d’espectadors al teatre per habitant (smart cities – smart living)
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Codi

3.8.2

Acció

Internacionalitzar l’activitat cultural de Tarragona

Descripció

Es projectarà l’activitat cultural de Tarragona especialment en aquells àmbits que
excel·leix i que ja és referent, com les arts visuals (amb programes de fotografia com
l’SCAN), la història i el patrimoni romà així com els elements festius de la ciutat com
són Santa Tecla, Carnaval, Concurs internacional de Focs o Setmana Santa.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Codi

3.8.3

Acció

Organitzar grans esdeveniments amb continuïtat en el temps, aprofitant el
llegat històric i l’activitat cultural de la ciutat, que donin notorietat i prestigi a
Tarragona i generin impacte econòmic en el conjunt del territori

Descripció

S’apostarà per presentar les propostes i candidatures pertinents per a la organització
d’esdeveniments culturals de gran impacte, com per exemple la candidatura a capital
cultural, amb l’objectiu de donar notorietat i prestigi a Tarragona, alhora que generar
un impacte econòmic positiu a la ciutat.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

1.3.1, 1.3.4
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Codi

3.8.4

Acció

Vincular clarament el potencial cultural i patrimonial de Tarragona amb altres
activitats econòmiques com el turisme, el comerç i la restauració, per disposar
d’un sector econòmic més potent encara en el sector serveis i social

Descripció

Establir mesures que vinculin d’una manera clara l’oferta cultural i el patrimoni de
Tarragona amb el turisme, el comerç o la gastronomia. Oferint per exemple menús
especials amb descompte per les persones que van al teatre o a visitar un museu o un
monument, paquets conjunts de visites a monuments o entrades al teatre amb nits
d’hotel, etc. Aprofitar també en aquest sentit els elements festius de la ciutat com són
Santa Tecla, Carnaval, Concurs Internacional de Focs o Setmana Santa.

Responsable

Ajuntament – Tarragona Turisme - Generalitat

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

1.3.1, 1.3.4
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Codi

3.8.5

Acció

Simplificar tràmits i crear una finestreta única per gestions que tenen a veure
amb el sector cultural. Treball coordinat i en xarxa amb la resta
d’administracions que tenen competències en matèria cultural, per prioritzar
programes i evitar duplicitat de projectes al territori

Descripció

S’implantarà la finestreta única per tal de simplificar els tràmits en matèria cultural.
L’ajuntament treballarà en xarxa amb la resta d’administracions que tenen
competències culturals per tal de prioritzar programes i evitar duplicitat de projectes
al territori.

Responsable

Ajuntament – Generalitat – Govern de l’Estat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Codi

3.8.6

Acció

Convertir l’espai Tabacalera en un gran centre dinamitzador de la cultura

Descripció

A l’espai de l’antiga Tabacalera, es crearà un gran Centre Cultural i Social per a la
ciutat, que contindrà la Capsa Jove (espai dedicat als músics), el Centre de la imatge i
gestió electrònica de documents –CIGED- (arxiu fotogràfic i videogràfic i sala
d’exposicions), la nova Biblioteca de la ciutat, el Centre d’Art Contemporani, el Museu
Arqueològic, el Centre d’Interpretació Arqueològica i el Centre de Classificació
Arqueològica. Aquests centres formaran el nou espai de desenvolupament cultural i
social a la ciutat.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

-

Creació de la Capsa Jove

-

Creació de la nova Biblioteca

-

Creació del Museu Arqueològic

-

Creació del Centre d’Art Contemporani

Baixa

3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5
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Codi

3.8.7

Acció

Crear la Ciutat de la Música

Descripció

Un altre dels equipaments referents a l’àmbit cultural de la ciutat serà la Ciutat de la
Música ubicada a la Vall del Llorito.
En aquest indret es potenciarà l’aprenentatge, creació i difusió musicals.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Creació de la Ciutat de la Música
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3.9

Potenciar l’esport com a motor econòmic

Codi

3.9.1

Acció

Disposar de grans equipaments esportius multifuncionals, oberts a la
ciutadania, col·lectius, federacions i empreses per a la realització de tot tipus
d’actes esportius, culturals i de lleure

Descripció

Aprofitar els equipaments esportius existents per a altres activitats esportives,
culturals i de lleure obrint-los a la ciutadania, col·lectius, federacions i empreses.
Establir la multi funcionalitat com a criteri indispensable per a la construcció de nous
equipaments esportius.

Responsable

Ajuntament – Clubs propietaris d’instal·lacions

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre de persones usuàries dels equipaments esportius municipals

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

3.9.1
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Codi

3.9.2

Acció

Disposar d’equipaments de referència que aporti col·lectius de l’arc territorial
de València, Lleida i el Garraf

Descripció

A banda dels equipaments multi funcionals, Tarragona apostarà per tenir equipaments
de referència (com un velòdrom cobert amb pista d’atletisme indoor) que capti
col·lectius de l’arc territorial més proper (València-Lleida-Garraf)

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre d’usuaris dels equipaments esportius municipals

Indicadors de
seguiment

-

Codi

3.9.3

Acció

Disposar d’activitats de referència esportiva que serveixin com a atractiu de
visites i turisme a la Ciutat.

Descripció

Establir les col·laboracions necessàries per tal de que a Tarragona se celebrin
esdeveniments esportius de referència, com per exemple els Jocs del Mediterrani,
capaços d’atraure visites i turisme a la ciutat.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Nombre d’espectadors/es a esdeveniments esportius de la ciutat
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Codi

3.9.4

Acció

Crear la Ciutat Esportiva

Descripció

Com a element imprescindible per consolidar la ciutat com a referent esportiu es
crearà una ciutat esportiva a la zona de l’antic Pla de Millora Urbana 25.
Així mateix, mitjançant aquest espai es potenciarà la pràctica de l’esport entre la
ciutadania i l’organització d’esdeveniments d’àmbit nacional i internacional com els
Jocs del Mediterrani.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Creació de la Ciutat Esportiva

Indicadors de
seguiment

-

Codi

3.9.5

Acció

Creació de la vila dels Jocs del Mediterrani

Descripció

Vinculat amb la candidatura per a l’organització dels Jocs del Mediterrani es crearà
una vila per allotjar la comunitat esportiva a l’ARE del Pou Boronat o al Pla Parcial de
la Vall del Llorito.
Amb posterioritat a la celebració del Jocs aquesta vila es convertirà en habitatges
protegits.

Responsable

Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Creació de la vila dels Jocs del Mediterrani
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Codi

3.9.6

Acció

Disposar d’una xarxa empresarial que pugui explotar paquets de serveis
esportius dirigits a empreses i entitats.

Descripció

Crear una xarxa entre empreses del sector turístic i esportiu, capaç d’oferir paquets
d’estades esportives a la ciutat destinades tant a empreses, com a entitats i
particulars.

Responsable

Tarragona Turisme – Patronat Municipal d’Esports

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Codi

3.9.7

Acció

Adequar la zona del Francolí com un parc esportiu que vertebri la ciutat i
serveixi de base per a canal de rem i altres de referència.

Descripció

Es faran les adaptacions necessàries a la zona del riu Francolí per tal que esdevingui
un parc esportiu per a la pràctica del rem i altres modalitats esportives adequades.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa
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EIX 4: TARRAGONA PER LA RECERCA I LA INNOVACIÓ

Un dels pilars fonamentals en el que es basa la futura ciutat plurisectorial de Tarragona, es la
recerca i la innovació. En aquest sentit, cal potenciar el sector del coneixement amb la
Universitat Rovira i Virgili i el Parc Científic i Tecnològic de Tarragona al davant, tot establint
programes de promoció de l’emprenedoria i encapçalant projectes de recerca, innovació i
desenvolupament millorant i potenciant la relació del que es pot anomenar la triple Hèlix de
l’economia (Administració - Empresa - Universitat).
Caldrà tenir present el potencial dels centres de recerca existents reconeguts internacionalment
i potenciar les sinèrgies entre ells al mateix temps que es potencia el futur del Campus
d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) per tal d’esdevenir referents en: energies
renovables, química, patrimoni cultural, turisme, enologia i logística.
En definitiva, Tarragona s’ha de convertir en una ciutat innovadora i dinàmica econòmicament,
on tothom tingui la seva oportunitat per desenvolupar-se professionalment i s’impulsin les
iniciatives pioneres i relacionades amb la indústria verda. Totes aquestes iniciatives han de tenir
com a últim beneficiari al ciutadà; per tant, es vetllarà per assegurar en tots els casos el retorn
social d’aquestes.
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4.1

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

Codi

4.1.1

Acció

Potenciar i afavorir el desenvolupament del projecte de Campus d’Excel·lència
Internacional Catalunya Sud (CEICS)

Descripció

L’atorgament del CEICS a la Universitat Rovira i Virgili és una gran oportunitat per tal
d’enfortir el paper de la Universitat i del territori. Per aquesta raó, un cop adjudicat el
projecte, és imprescindible per a la ciutat potenciar-lo per tal de que pugui
desenvolupar les seves línies estratègiques i acomplir els seues objectius.

Responsable

URV – Ajuntament de Tarragona

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Els propis de la proposta del CEICS

Accions
relacionades

4.2.3

Mitja

Baixa
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Codi

4.1.2

Acció

Enfortir la col·laboració del govern local amb els òrgans de govern de la URV

Descripció

La Universitat es un dels actors més influents a Tarragona que pot arribar a
condicionar més la direcció i potenciació del seu futur. Per aquesta raó, es important
que l’Ajuntament formi part dels òrgans de govern de la URV amb la finalitat que part
de la feina i producció que es fa a la universitat pugui arribar a revertir en el futur de la
ciutat i la ciutadania.

Responsable

Ajuntament - URV

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Nombre d’interaccions del govern local amb el representant dels ens locals en el
Consell Social de la URV
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Codi

4.1.3

Acció

Potenciar el paper de la Universitat com a ens actiu de la societat tarragonina,
generant activitats que involucrin a la ciutadania amb la universitat i les seves
activitats

Descripció

La Universitat Rovira i Virgili com a gran infraestructura generadora i difusora de
coneixement té un gran potencial per aportar a la societat tarragonina. Per aquesta
raó, es fomentarà la col·laboració de la Universitat amb els diferents sectors de la
societat per tal de potenciar les sinèrgies entre ells. Especialment es promouran
aquelles activitats que, organitzades per la Universitat, tinguin com objectiu la
participació ciutadana.

Responsable

URV – Ajuntament de Tarragona – Agents socials

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Activitats proposades per la universitat amb accés per tota la ciutadania

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

4.2.1, 5.1.7
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Codi

4.1.4

Acció

Crear un marc estable per a la coordinació i el disseny de les polítiques de
transferència de tecnologia i coneixements entre els agents del sistema
d’innovació territorial

Descripció

La demarcació de Tarragona disposa d’un sistema d’innovació territorial, agrupat dins
l’Associació Pol de Coneixement Catalunya Sud, que té com objectiu potenciar totes
les línies possibles de treball en aquest àmbit, de manera coordinada i aprofitant totes
les sinèrgies. Per aquesta raó, es creu prioritari afavorir els marcs de diàleg i
cooperació permanents entre tots els agents de l’associació (URV, instituts de recerca,
centres tecnològics, hospitals, parcs científics i associacions empresarials) i la resta
d’actors implicats: empreses, cambres de comerç, patronals, sindicats, administració,
etc. per potenciar les estratègies de transferència tecnològica i de coneixements que
facin més fàcil el camí de la innovació empresarial.
D’aquesta manera, s’afavoreix el contacte entre el sistema de generació i transmissió
del coneixement i el sistema productiu com a pedra angular pel desenvolupament d’un
nou sistema econòmic basat en la producció de béns i serveis d’alt valor afegit.

Responsable

Ajuntament de Tarragona – Agents econòmics – URV – Agents socials

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

- Nombre d’actuacions conjuntes
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Codi

4.1.5

Acció

Disposar d’una residència universitària que doni servei als dos campus (Ses
Salades i Campus Catalunya)

Descripció

El fet de tenir una residència universitària reconeguda i de qualitat, és un element
important a l’hora d’atreure estudiants estrangers per a programes de màsters i
postgraus.

Responsable

URV – Ajuntament – Altres administracions

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Nombre de residents a la residència universitària
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4.2

Potenciar el caràcter de ciutat investigadora i innovadora d’acord amb la
universitat i el teixit empresarial com a principals agents implicats

Codi

4.2.1

Acció

Tarragona ciutat universitària i del coneixement

Descripció

Es potenciarà la identificació de la comunitat universitària i científica que, pel seu pes
demogràfic relatiu, dóna, per si sola, caràcter universitari a la ciutat. En aquest sentit,
es dissenyarà un catàleg específic d’avantatges en serveis públics adreçat a aquesta
comunitat, així com una orientació específica per als visitants internacionals.

Responsable

Ajuntament de Tarragona - URV

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment
Accions
relacionades

-

Mitja

Baixa

Nombre de mesures dissenyades i posades en pràctica

4.1.3
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Codi

4.2.2

Acció

Potenciar els instituts i centres de recerca existents i obrir-los i comunicar-los
amb la societat

Descripció

Actualment a Tarragona s’hi ubiquen diferents instituts i centres de recerca, que són
la base del coneixement punter i per tant, claus per al futur de Tarragona i el país. Es
planteja potenciar-los al màxim i al mateix temps, obrir-los a la ciutadania per tal de
donar a conèixer les seves línies d’investigació i fer més propers els resultats dels
seus treballs.

Responsable

Ajuntament de Tarragona – URV – Instituts i centres de recerca

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment
Accions
relacionades

-

Mitja

Baixa

Nombre d’activitats destinades a la visibilitat de la recerca i els seus resultats

4.1.3
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Codi

4.2.3

Acció

Retenir i captar talent mitjançant l’atracció d’empreses innovadores a través
d’una estratègia potent com a ciutat i una aposta clara pel Parc Científic i
Tecnològic de Tarragona

Descripció

La implantació i continuïtat de les empreses innovadores està directament relacionat
amb la disponibilitat de capital humà altament especialitzat. Per aquesta raó, és
important que Tarragona pugui retenir professionals altament qualificats i sigui capaç
de captar-ne de nous.
Per aconseguir aquesta fita és obligat que la ciutat ofereixi els serveis, les
infraestructures i els recursos imprescindibles perquè aquests professionals puguin
desenvolupar la seva tasca.

Responsable

Ajuntament de Tarragona – Sector empresarial – URV – Parc Científic i Tecnològic

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment
Accions
relacionades

-

Mitja

Baixa

Empreses nouvingudes d’alt valor afegit

1.3.3
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Codi

4.2.4

Acció

Potenciar la creació d’empreses spin-off vinculades a les temàtiques d’interès
per a la ciutat

Descripció

Les empreses spin-off són fruit de la investigació que es duu a terme a la universitat,
els centres de recerca o tecnològics i els hospitals. Per Tarragona la participació en
aquestes empreses, com inversor o primer client, pot representar una oportunitat per
ajudar a obrir noves vies de negoci que interessin a la ciutat.

Responsable

Ajuntament de Tarragona – URV i altres institucions d’investigació - Sector
empresarial

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre de noves empreses creades en les temàtiques seleccionades.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.3, 1.3.6, 3.1.5,
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Codi

4.2.5

Acció

Creació d’un ens d’estudi i promoció del patrimoni immaterial

Descripció

Si bé tots els àmbits de recerca i excel·lència que es plantegen per Tarragona ja tenen
plataformes d’estudi, en el cas dels temes del patrimoni immaterial no és així. Per
tant, es considera prioritari, potenciar la creació d’un ens que des de la rigorositat, la
recerca i la innovació ampliï el coneixement existent respecte als temes de patrimoni
immaterial tant els de Tarragona com els de la resta de Catalunya, a partir d’esforços i
iniciatives ja consolidats, com ara la Casa de la Festa i amb la participació de la URV i
la Generalitat de Catalunya.

Responsable

Ajuntament - URV - Generalitat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Creació d’un ens d’estudi del patrimoni immaterial

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.4
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Codi

4.2.6

Acció

Potenciar la recerca interdisciplinària dels efectes del medi ambient sobre la
salut de la població

Descripció

Es potenciarà la investigació dels efectes del medi ambient sobre la salut tot creant
sinèrgies i col·laboracions entre els centres existents que ara treballen de manera
independent sobre aquestes temàtiques.

Responsable

Ajuntament - URV - Generalitat

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Nombre d’activitats desenvolupades amb caràcter interdisciplinari
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4.3

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

Codi

4.3.1

Acció

Potenciar cursos específics de formació professional relacionats amb la
sostenibilitat

Descripció

Per tal de fomentar la creació d’empreses que es basin en l’economia verda, és
fonamental impartir formació professional específica en matèria de sostenibilitat.

Responsable

Generalitat - Ajuntament - Administració de l’Estat –AEQT – Cambres de Comerç

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

1.3.6, 5.5.1
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Codi

4.3.2

Acció

Homologació i reconeixement d’iniciatives de sostenibilitat: xarxa d’escoles
per a la sostenibilitat XES (escoles verdes, agenda 21 escolar), mercats bio,
consum responsable, empreses verdes.

Descripció

L’economia verda, és un dels grans eixos del desenvolupament econòmic
sostenible,per aquesta raó, es creu interessant potenciar la presència de personal
format en aquests temes, per tal de poder disposar d’un mercat laboral flexible i
adaptat a les futures demandes del mercat.
Les temàtiques seran entre altres, les energies renovables, els residus, gestors
energètics etc.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre de cursos de formació relacionats amb la matèria

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.6, 3.5.2,
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4.4

Facilitar l’accés de tots els col·lectius a les TIC i promoure’n la seva utilització sota
criteris responsables i crítics

Codi

4.4.1

Acció

Fomentar la incorporació de totes les persones en el coneixement i ús de les
noves tecnologies

Descripció

Aquesta acció pretén potenciar el coneixement i l’ús de les noves tecnologies pel
conjunt de la ciutadania, i d’aquesta manera, evitar l’anomenada fractura digital a la
societat.
A tal efecte, es fomentarà l’organització de cursos d’informàtica i noves tecnologies en
telecentres i altres equipaments públics, especialment dirigits a col·lectius com la
gent gran o persones en situació d’atur.

Responsable

Associacions - Ajuntament - Centres universitaris

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Grau de coneixement i ús de les noves tecnologies per part de la població.

-

Activitats de formació en noves tecnologies.

-

Nombre d’usuaris.

4.4.2
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Codi

4.4.2

Acció

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

Descripció

Les tecnologies de la telecomunicació (TIC) poden ser de gran ajuda per al
desenvolupament de la societat en general, tot i així, és tan important formar la
població en les TIC com formar persones crítiques amb l’ús d’aquestes.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

4.1.1
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Codi

4.4.3

Acció

Millorar les actuals infraestructures de telecomunicacions, com a element
estratègic de connexió de la ciutat amb el món.

Descripció

Un fet imprescindible en les tecnologies de les telecomunicacions, es l’accessibilitat
per part de la població a aquestes. En alguns indrets de Tarragona, les connexions
encara són molt deficients fet que dificulta l’accés a les TIC. Així doncs, caldrà
assegurar la presència de cobertura a tot el municipi i per exemple, liderar iniciatives
que serveixin popularitzar les TIC com per exemple una xarxa de wifi lliure per tot el
municipi.

Responsable

Ajuntament - Sector empresarial - Generalitat

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Mitja

-

Creació de la Xarxa de Wifi lliure de la ciutat

-

Grau de cobertura de telecomunicacions en tot el municipi

Baixa

Accions
relacionades
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EIX 5: TARRAGONA PER LA CULTURA I L’EDUCACIÓ

L’educació és la clau del futur i Tarragona ha decidit posar-hi èmfasi endegant un projecte de
ciutat educadora, fent que l’educació estigui en tots els àmbits de la ciutat per tal d’esdevenir
una veritable ciutat que educa. De totes maneres, cal vetllar perquè així sigui tot donant
continuïtat al projecte i a les seves accions.
La Universitat juga també un paper clau en aquest sentit i s’ha de vetllar per tal que doni
respostes i solucions als problemes i necessitats de la societat tarragonina i al seu teixit
empresarial.
Tarragona 2022 ha de ser una ciutat que a més d’implicar-se en l’educació dels seus ciutadans
aposti per la cultura d’aquests, es potenciarà que existeixin els equipaments necessaris per a
què així sigui tot potenciant la seva eficàcia en la gestió i manteniment.
Es potenciarà el teixit cultural de la ciutat implicant-hi la ciutadania, i posant especial atenció
en els nous projectes culturals que es desenvolupin.
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5.1

Aconseguir que Tarragona esdevingui una veritable ciutat educadora

Codi

5.1.1

Acció

Fer present l’educació en tot allò que hi ha o succeeix a la ciutat i potenciar
l’educació permanent (formal, no formal i informal) en totes les actuacions,
programes i esdeveniments de la ciutat a través del PEC i altres eines
educatives

Descripció

Tarragona, com a ciutat educadora, seguirà incloent l’educació en totes les accions i
esdeveniments de la ciutat. Per fer-ho possible, es farà el desplegament del Projecte
Educatiu de Ciutat (PEC) a tota la ciutat. Els àmbits d’actuació del PEC han de ser
globals i transversals i inclouran: naturalment educació permanent i qualitat de vida,
educació artística, cultural, a nivell de participació, civisme i cultura de la diversitat,
en sostenibiltiat i medi ambient, a nivell de patrimoni cultural, a nivell d’economia i
empresa, en la societat de la informació i del coneixement, així com en urbanisme,
comunicació i intercanvi nacional i internacional. Es lluitarà, tal com es fa actualment,
contra el fracàs escolar a Tarragona.

Responsable

IMET - Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Grau de presència del PEC en actuacions, programes i esdeveniments de la ciutat.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.7.1, 2.7.2, 4.3.1, 5.1.2
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Codi

5.1.2

Acció

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

Descripció

Tarragona ha de seguir treballant per aconseguir més impacte educatiu en totes les
polítiques i actuacions municipals, potenciant el PEC com a eina de transversalitat
interna. Al mateix temps, cal valorar més les experiències educatives que s’estan
realitzant,no només de l’àmbit escolar, i cal millorar el compromís i participació
ciutadana en accions i activitats educatives.

Responsable

IMET - Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Grau de presència educativa en polítiques i accions municipals. Presència del PEC
en aquestes accions.

-

Grau de valoració de les experiències educatives dins i fora de l’àmbit escolar.

-

Grau de participació ciutadana l PEC

2.7.2, 5.1.1, 5.1.5,
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Codi

5.1.3

Acció

Potenciar el reconeixement i valoració de la funció dels centres educatius,
especialment del professorat i mestres, tot promovent i dinamitzant les
accions educatives i potenciant la comunicació, el treball en xarxa i
transferència de coneixement.

Descripció

Tarragona ha de seguir cooperant i col·laborant amb la comunitat educativa, a nivell
dels centres docents i especialment a nivell del professorat i mestres. S’han de
promoure i dinamitzar les accions educatives complementàries (en horari escolar) i
extraescolar (fora de l’horari escolar) així com els esdeveniments educatius de la
ciutat.
Cal potenciar la comunicació entre els centres i àmbits educatius, per exemple, a
través de les àgores educatives. També cal un espai de treball en xarxa d’agents
socioeducatius generant programes i projectes amb la seva pròpia estructura.
Finalment, cal promoure la transferència de coneixement i donar comptes fent arribar
la feina feta al conjunt de la comunitat educativa (com a recurs) i per altra part, a la
ciutadania en general per al seu coneixement i valoració.

Responsable

Centres educatius - Ajuntament – Sector empresarial

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Mitja

-

Volum d’accions educatives complementàries

-

Volum d’accions educatives extraescolars

-

Nombre d’accions de promoció d’aquestes accions educatives

Baixa
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Codi

5.1.4

Acció

Potenciar que tota la ciutadania esdevingui agent educatiu, especialment les
famílies, per tal que cooperin en l’assoliment dels objectius de la ciutat
educadora

Descripció

A la ciutat educadora, tothom és educador i educand, i per tant, en conseqüència,
tothom és agent educatiu. Cal que aquests diferents agents i en especial les famílies,
assumeixin la seva responsabilitat educativa.

Responsable

Ciutadania

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Participació ciutadana als esdeveniments de la ciutat en els que es vincula el PEC.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

5.2.2
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Codi

5.1.5

Acció

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

Descripció

Les famílies, les empreses, les associacions, les entitats, l’administració, tot són
agents educatius ja que tant les decisions d’entitats o decisions polítiques són accions
educatives indirectes que contribueixen a configurar el medi educatiu. Tots aquests
agents junt amb els òrgans de participació escolars existents han de configurar un
consell d’educació a la ciutat.

Responsable

IMET – Societat civil – Sector empresarial – Associacions i entitats

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Creació del consell d’educació de Tarragona.

-

Agents vinculats i implicats en el consell d’educació de Tarragona.

Accions
relacionades

2.7.2, 5.1.2, 7.2.3
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Codi

5.1.6

Acció

Potenciar l’educació i formació continuada al llarg de tota la vida. (l’edat
d’adquirir coneixements és al llarg de tota la vida) en un marc de creixement
competencial.

Descripció

Tarragona ha de desenvolupar una oferta educativa adequada i suficient d’acord amb
les possibilitats formatives i de capacitació per a la ciutadania al llarg de tota la vida,
amb la finalitat de desenvolupar les potencialitats pròpies i assolir les competències
òptimes de creixement personal, emocional, social i laboral.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Volum d’oferta educativa per franges d’edat.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.7.2, 2.7.3, 2.8.4,
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Codi

5.1.7

Acció

Millorar la vinculació entre els centres educatius i el món cultural i artístic de
la ciutat

Descripció

La comunitat educativa i el món cultural i artístic de la ciutat, especialment el
patrimoni històric-cultural i natural (material i immaterial) de la ciutat, han d’establir
sinèrgies i relacionar-se més promovent, per exemple, la participació de la comunitat
educativa a activitats artístiques i culturals en horari no lectiu o desenvolupant actes
culturals als centres educatius, etc.

Responsable

Comunitat educativa - Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre d’accions conjuntes entre la comunitat educativa i el món cultural del
municipi.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.7.2, 4.1.3

139

5.2

Promoure una ciutat que eduqui des de la diversitat de manera transversal per
millorar la convivència, la cohesió i la inclusió social

Codi

5.2.1.

Acció

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

Descripció

La ciutat ha de garantir que els equips d’educadors/es són coneixedors del patrimoni
propi, les llengües i són capaços de fer una bona atenció a la diversitat. Per
aconseguir-ho s’ha d’actuar tant a nivell de selecció de les persones educadores, com
a través d’una formació permanent i intercanvi d’experiències que complementin les
seves aptituds i coneixements.

Responsable

IMET

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Registre d’educadors/es de la ciutat i programes als quals estan vinculats i
formació dels mateixos.

-

Oferta formativa al col·lectiu d’educadors/es

2.7.2, 5.2.3
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Codi

5.2.2.

Acció

Incloure l’acompanyament a les famílies en els processos educatius i
potenciar el paper d’aquestes com educadors, amb especial atenció a la
primera infància.

Descripció

Reconèixer i subratllar la importància del paper de les famílies en el procés educatiu
dels infants i joves com a futurs ciutadans. Facilitar recursos per millorar la
competència i la funció educativa de les famílies com agents educatius vers altres
persones i que les accions personals esdevenen part de l’educació indirecta vers la
resta de la ciutadania, especialment en l’entorn familiar.

Responsable

IMET - Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Nombre dels programes d’acompanyament familiar que es realitzen

-

Grau de satisfacció amb els programes que es realitzen

Accions
relacionades

2.7.2, 5.1.4
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Codi

5.2.3.

Acció

Potenciar el coneixement intercultural entre la ciutadania

Descripció

Tarragona és una ciutat de convivència i és en aquest marc que potencia programes,
activitats, serveis i projectes que fomenten valors essencials com el civisme, la
interculturalitat, la mediació, la inclusió, l’equitat, la solidaritat i la cooperació. Cal
seguir promovent accions a favor del coneixement recíproc de les diverses cultures
que conviuen a la ciutat.

Responsable

Ajuntament - Associacions i entitats de diverses cultures

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre d’accions i qualitat de les mateixes que potencien el coneixement mutu
de cultures.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.7.2, 5.2.1, 5.5.1
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Codi

5.2.4.

Acció

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

Descripció

Potenciar la mediació com a metodologia de la gestió de conflictes per a tota la
ciutadania i promoure el coneixement i difusió de la cultura de la mediació com a valor
de la ciutat educadora. Cal dinamitzar accions que potenciïn la mediació com a opció
no adversària d’altres metodologies.

Responsable

Ajuntament - Centres educatius

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Ràtio de conflictes resolts mitjançant la mediació.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

5.1.2, 5.5.1
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5.3

Aconseguir una veritable societat multilingüe

Codi

5.3.1.

Acció

Fomentar la presència pública, el coneixement i l’ús del català en tots els
àmbits com a element de cohesió social, garantint al mateix temps un
coneixement suficient de la llengua castellana.

Descripció

El català, com a llengua pròpia, ha de tenir presència a nivell públic i s’ha de potenciar
tant a nivell oficial com social. Al mateix temps, s’ha de facilitar i establir un procés de
millora constant en la llengua catalana per part de tota la ciutadania que
paral·lelament, ha de servir d’element de cohesió social.
Al mateix temps, s’establiran mesures per tal de garantir que totes les persones, i en
especial el col·lectiu de joves, tenen un coneixement suficient de la llengua castellana
que els permet desenvolupar-se professionalment amb normalitat.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Mitja

Baixa

-

Valoració del grau de presència del català a nivell públic (oficial i social)

-

Nombre de ciutadania que parla català de manera habitual.

-

Nombre d’assistents a cursos de formació de la llengua catalana

144

Codi

5.3.2.

Acció

Buscar fórmules de cooperació entre el sector públic i privat per incrementar
el coneixement de llengües de la ciutadania (amb especial incidència en
l’anglès)

Descripció

L’anglès és la principal llengua estrangera i com a tal, és important promocionar-la i
donar eines a la ciutadania per tal que en sigui coneixedora. En aquest sentit, cal
desenvolupar programes i accions en què els sectors públic i privat treballin
conjuntament per a promoure el seu ús, tant de l’anglès com d’altres llengües
estrangeres.

Responsable

Ajuntament - Sector empresarial

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Programes i accions desenvolupades amb català i una altre llengua estrangera
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Codi

5.3.3.

Acció

Promoure programes educatius europeus d’intercanvi relacionats amb les
llengües

Descripció

El coneixement i l’ús de les llengües estrangeres, especialment l’anglès, per part de la
ciutadania tarragonina és de vital importància en l’actual món globalitzat. És en
aquest marc que cal promoure programes europeus d’intercanvi en els quals treballes
coneixements específics com idiomes. Alguns exemples de programes que ja es duen
a terme són: Commenius Regio, Leonardo da Vinci, Grundtvig.

Responsable

IMET- Ajuntament – Centres educatius - Programes educatius europeus

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

-

Ràtio de programes europeus als quals participa Tarragona, respecte als que hi ha
oferts.

-

Nombre de participants per any en programes europeus

5.3.2
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5.4

Millorar i ampliar l’oferta d’equipaments culturals, fomentar la participació
ciutadana i donar suport al teixit cultural

Codi

5.4.1

Acció

Desplegar el pla d’equipaments culturals de Tarragona.

Descripció

Prioritzar la construcció de biblioteques, que són el pilar fonamental per a l’accés
universal a la cultura tot assegurant la igualtat d’oportunitats. La més prioritària és la
biblioteca provincial de Tarragona, que s’ha d’ubicar a La Tabacalera.
Pel que fa a equipaments destaquen l’Espai Tabacalera i la Ciutat de la Música com a
pols econòmics i culturals.
Crear la Casa de les Lletres per posar en valor i dinamitzar el sector de les lletres, la
literatura i els autors locals. Tarragona amb una Escola de Lletres és pionera a
Catalunya.

Responsable

Ajuntament – Generalitat - Govern de l’Estat

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Mitja

Baixa

Nombre d’espectadors de cinema per habitant (smart cities – smart living)
Nombre de visitants als museus per habitant (smart cities – smart living)
Nombre d’espectadors al teatre per habitant (smart cities – smart living)

Accions
relacionades

1.3.4
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Codi

5.4.2

Acció

Impulsar la creativitat, donant suport a noves iniciatives, al sector editorial i a
l’audiovisual, principalment. Així mateix, fomentar la vessant formativa i
educativa de la cultura i l’art

Descripció

S’impulsaran mesures que donin suport de manera directa a persones amb noves
iniciatives i al sector editorial i audiovisual principalment, amb la finalitat d’impulsar
la creativitat. Es buscaran fórmules que ajudin a fomentar la vessant educativa de la
cultura i l’art.

Responsable

Ajuntament – Iniciativa privada

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Codi

5.4.3

Acció

Explorar noves formes de difusió i promoció cultural aprofitant les noves
tecnologies de la informació i la comunicació i els nous formats digitals.

Descripció

S’exploraran noves formes de gestió cultural aprofitant les noves tecnologies.
S’establiran vincles amb la Universitat que permetin fer recerca en nous productes
culturals que aportin valor afegit a la ciutat i que es vinculin principalment a la
indústria de l’audiovisual.

Responsable

Ajuntament – URV – Iniciativa Privada

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa
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Codi

5.4.4

Acció

Assegurar que totes i tots els ciutadans puguin realitzar activitats de caire
cultural i fomentar-ne la participació activa. Desenvolupar, en paral·lel,
projectes culturals que excel·leixin i converteixin Tarragona en un referent
nacional

Descripció

S’implantaran mesures que permetin garantir que tota la ciutadania té accés a
activitats de caire cultural, així com mesures que en fomentin la participació activa.
Aprofitar també en aquest sentit les festes de la ciutat (Santa Tecla, Setmana Santa,
Carnaval, etc.) com a elements de promoció d’activitats culturals.
Així mateix, es desenvoluparan projectes culturals que excel·leixin i converteixin
Tarragona en un referent nacional.

Responsable

Ajuntament - Iniciativa Privada

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Codi

5.4.5

Acció

Donar suport i potenciar la xarxa d'entitats culturals de la ciutat , dotar-la de
recursos, eines i espais multifuncionals, compartits i polivalents que els
permetin desenvolupar la seva activitat artística i produir nous productes
culturals

Descripció

Es dotarà de recursos, eines i espais multifuncionals, compartits i polivalents a les
entitats culturals de la ciutat, amb l’objectiu de que puguin desenvolupar la seva
activitat artística i produir nous productes culturals.

Responsable

Ajuntament – Iniciativa privada

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Nous productes culturals a la ciutat
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5.5

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

Codi

5.5.1.

Acció

Realitzar programes i accions educatives envers el civisme i el respecte

Descripció

S’organitzaran programes i accions educatives per fomentar el civisme i la tolerància,
especialment entre els col·lectius joves.
S’aplicaran de manera transversal criteris i accions al comerç i als centres educatius
que afavoreixin la seguretat.
S’impulsarà la figura de l’agent del civisme, que tindrà un paper educatiu i de
mediació entre els ciutadans de Tarragona amb la finalitat de formar-los en la cultura
de la mediació i resolució pacífica de conflictes.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Percepció sobre el grau de civisme de la ciutat.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

5.2.3, 5.2.4
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6

EIX 6:TARRAGONA PER LA QUALITAT DE VIDA

Actualment Tarragona ja té una gran qualitat de vida, però tot i això cal seguir treballant i
impulsant estratègies i projectes per mantenir-la i especialment, per millorar-la. Al 2022,
Tarragona, ha de ser una ciutat referent en la qualitat de vida i l’estil de vida mediterrani.
Un dels pilars bàsics i fonamentals és assegurar que el 2022, Tarragona gaudirà d’una gran
qualitat ambiental i així en farà partícip a la seva població, essent pioners i demostrant que
aplicant la innovació i la tecnologia necessàries, el desenvolupament econòmic i industrial és
compatible amb la qualitat ambiental.
El privilegiat patrimoni natural de Tarragona, ha de ser tingut en compte com a base i plataforma
del gaudi i ús públic dels seus ciutadans al mateix temps que es vetlla per la seva protecció i
conservació. S’articularan els espais lliures de la ciutat tot generant una gran matriu territorial
protegida, conservada i acondicionada per donar un servei de qualitat a la societat.
Tarragona ha d’estar preparada per tal d’adaptar-se als efectes del canvi climàtic i treballar per
que aquests siguin menors, tot fent especial èmfasi en la potenciació de sistemes de transport
sostenibles.
El segon pilar bàsic en el que es basa la qualitat de vida i que queda estretament relacionat amb
l’anterior, és assegurar una bona salut dels seus ciutadans. Per aquesta raó, Tarragona
impulsarà les polítiques necessàries per tal de tenir els recursos necessaris per esdevenir una
ciutat saludable de referència el 2022.
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6.1

Millorar la qualitat ambiental de la ciutat

Codi

6.1.1

Acció

Crear un sistema d’informació i seguiment de la qualitat ambiental del
municipi (atmosfera, aigua, residus, medi natural, etc.)

Descripció

Crear un sistema d’informació que permeti dur a terme un seguiment de tots els
vectors ambientals rellevants pel medi ambient de la ciutat. Aquest sistema vetllarà
per tal de recollir i homogeneïtzar totes les mesures que es facin a Tarragona referents
als vectors ambientals d’atmosfera, aigua, residus, medi natural etc.
Caldrà tenir present que les dades siguin senzilles de recollir i d’analitzar al llarg del
temps i a més a més, que puguin ser recollides de manera periòdica amb la finalitat de
poder donar a la ciutadania una informació clara i concisa de l’estat ambiental del seu
municipi.

Responsable

Sector empresarial – Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Desenvolupament de l’acció

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

6.1.2, 6.9.4
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Codi

6.1.2

Acció

Dur a terme campanyes de difusió de les condicions ambientals de la ciutat
així com dels protocols d’actuació.

Descripció

Dur a terme de manera periòdica campanyes de difusió de les mesures ambientals.
Especialment en relació a la qualitat de l’aire i als fenòmens puntuals de
contaminació.
Es farà difusió dels resultats dels controls entre la població per tal que es prengui
consciència sobre la necessitat de millorar les condicions ambientals de la ciutat.
A més a més,.es preveurà la publicació de les principals dades ambientals del
municipi (generació de residus, % de recollida selectiva, consum d’energia i aigua
domèstica, etc.), on s’inclogui la seva evolució i la comparativa amb les dades
generals de Catalunya o altres ciutats similars a Tarragona.
La publicació tindrà un caràcter divulgatiu i educatiu i dirigida a tot tipus de públics.

Responsable

Sector empresarial – Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Percepció sobre la qualitat ambiental de la ciutat

-

Resultats dels estudis realitzats a Tarragona (Observatori de la Salut, Laboratori
de Toxicologia, etc.)

Accions
relacionades

6.1.1, 6.1.3, 6.6.2
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Codi

6.1.3

Acció

Promoure el desenvolupament de projectes de millora de la qualitat ambiental
de la ciutat

Descripció

Impulsar projectes de millora de la qualitat ambiental de la ciutat que tinguin també
un valor educatiu (projectes de creació de zones 30, campanyes contra el soroll,
seguiment d’emissions de la indústria, campanyes sobre conducció eficient etc.)

Responsable

Ajuntament -Sector empresarial – Societat civil

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Percepció sobre la qualitat ambiental de la ciutat

-

Grau de conscienciació sobre la importància de la qualitat ambiental de la ciutat

Accions
relacionades

6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.5.1, 6.6.2
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Codi

6.1.4

Acció

Potenciar la reducció dels residus i la segregació en origen

Descripció

Fomentar la recollida selectiva de residus i la seva reducció a través de la millora
continua de les infraestructures de residus i de campanyes periòdiques. Estudiar la
possibilitat d’introduir incentius per millorar el percentatge de reciclatge de la ciutat.

Responsable

Ajuntament – Societat civil

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Índex de conscienciació de recollida selectiva d’escombraries

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

6.1.3
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Codi

6.1.5

Acció

Incrementar la diversificació de les fonts d’abastament d’aigua de la xarxa
d’abastament municipal

Descripció

Promoure la diversificació de les fonts d’abastament d’aigua de la xarxa d’abastament
a partir del Pla director d’aigua potable de la ciutat.
També es seguiran adoptant mesures per reduir les pèrdues o incontrolats de la xarxa
millorant-ne el manteniment.

Responsable

Ajuntament – ACA - Empresa de distribució

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

% d’incontrolats de la xarxa d’abastament.

-

Fonts d’abastament d’aigua potable.

Accions
relacionades

6.1.3,

Baixa
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Codi

6.1.6

Acció

Potenciar la instal·lació de sistemes que permetin l’aprofitament de les aigües
pluvials i grises als habitatges i aigua regenerada procedent de les estacions
depuradores.

Descripció

Es fomentarà l’estalvi d’aigua potable de la ciutat a través de diferents mesures com la
utilització d’aigua regenerada procedent de les estacions depuradores per al reg dels
espais verds urbans i altres usos compatibles; així mateix, es valorarà la possibilitat
de subvencionar projectes d’instal·lació de sistemes d’aprofitament d’aigües pluvials i
grises en edificacions existents i previstes (sobretot en equipaments públics,
habitatges etc.).

Responsable

Ajuntament – ACA - Empresa concessionària – Societat civil

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

% de reg urbà procedent d’aigües regenerades.

-

Edificacions amb sistemes d’aprofitament d’aigües pluvials i/o grises.

Accions
relacionades

6.1.3,
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6.2

Millorar la conservació del patrimoni natural i promocionar la seva difusió

Codi

6.2.1

Acció

Dotar de protecció legal els espais de més valor natural

Descripció

D’acord amb les determinacions del POUM sobre la regulació del sòl no urbanitzable i
del Catàleg d’Espais Verds per a l’Anella Verda de Tarragona, es potenciarà la
protecció efectiva dels espais del municipi que s’han identificat com de major interès
natural.

Responsable

Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Percepció sobre el grau de conservació dels espais naturals del municipi.

-

% d’espais d’interès naturals que gaudeixen de protecció efectiva.

Accions
relacionades

6.2.4, 6.2.5, 6.2.8, 6.2.9
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Codi

6.2.2

Acció

Desenvolupar elements de difusió del patrimoni natural emfatitzant la seva
aportació a la societat

Descripció

Es potenciarà el coneixement sobre el patrimoni natural del municipi a la ciutadania.
S’elaboraran elements de difusió i informació com plafons informatius, jornades o
cicles sobre aquesta temàtica, etc. Es millorarà la senyalització i el manteniment dels
itineraris en el sòl no urbanitzable i s’organitzaran “recorreguts ambientals” per
col·lectius escolars, gent gran etc.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Grau de coneixement del patrimoni natural per part de la ciutadania.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

6.3.2
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Codi

6.2.3

Acció

Desenvolupar un centre d’interpretació del patrimoni natural de Tarragona

Descripció

Tarragona, tot i disposar d’un gran patrimoni natural, no disposa de cap centre
d’interpretació, protecció i estudi d’aquest. Per aquesta raó, es considera important
desenvolupar aquesta acció encaminada principalment a desenvolupar aquesta acció.

Responsable

Ajuntament - Generalitat - Diputació de Tarragona

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Desenvolupament del centre

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

6.2.2
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Codi

6.2.4

Acció

Elaborar un pla de gestió, conservació i recuperació de l’espai fluvial del
Francolí i el Gaià

Descripció

Es millorarà la qualitat dels espais fluvials del municipi (Francolí i Gaià) a través
d’elaboració i execució dels corresponents plans de gestió, conservació i recuperació
d’aquests espais. Es tindran en compte els criteris per a la redacció de projectes de
gestió, conservació i recuperació d’espais fluvials (ACA, 2008).

Responsable

Ajuntament - Diputació de Tarragona

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Qualitat ecològica dels espais fluvials segons índex ECOSTRIMED

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

6.2.1, 6.2.7, 6.8.4,
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Codi

6.2.5

Acció

Millorar el paisatge i gestionar amb criteris de sostenibilitat les platges i
espais lliures del litoral

Descripció

Acció encaminada a millorar el paisatge i la qualitat del litoral tarragoní a través d’una
gestió que inclogui criteris de sostenibilitat.
S’aplicaran especialment mesures encarades a controlar les zones d’aparcament
incontrolat al litoral i l’aparició de noves edificacions i usos no adequats en aquestes
zones.

Responsable

Ajuntament - Administració de l’Estat

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Platges amb distintiu de qualitat (bandera blava)

-

Percepció sobre la qualitat paisatgística del litoral

Accions
relacionades

6.2.1

Baixa
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Codi

6.2.6

Acció

Desenvolupar un programa d’actuacions de millora i adequació de les zones
inundables i punts crítics del municipi

Descripció

Es desenvoluparà un programa d’actuacions per a la reducció del risc en zones
vulnerables del municipi. Es tindran especialment en compte les actuacions en zones
inundables i la creació de franges de protecció en les urbanitzacions amb risc
d’incendi forestal.

Responsable

Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Superfície urbana subjecte a riscos ambientals.
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Codi

6.2.7

Acció

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

Descripció

Es fomentarà el desenvolupament d’horts urbans com element de millora i
diversificació del sistema d’espais lliures del municipi, com a element de cohesió
social i com a element educatiu de la ciutat.
Es tindran en compte les determinacions del POUM per tal d’impulsar aquest tipus
d’usos en nous sectors de planejament derivat.

Responsable

Ajuntament - Associacions – Societat civil

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Superfície d’horts urbans del municipi.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.2.4, 6.2.4
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Codi

6.2.8

Acció

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

Descripció

Tot i que tots els espais lliures de Tarragona es mereixen especial atenció, n’hi ha
alguns que esdevenen elements nodals o articuladors de tota la xarxa d’espais lliures.
Per aquesta raó, cal potenciar aquests espais que tenen més potencial connector.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

2.2.4, 6.2.1
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Codi

6.2.9

Acció

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

Descripció

Impulsar la conservació i la viabilitat de les zones agrícoles com a part fonamental del
patrimoni rural i paisatgístic del municipi. Es tindran en compte les determinacions del
POUM en relació a la regulació dels usos agrícoles i la protecció d’aquest paisatge. Es
promourà el consum de productes agrícoles locals, principalment a través dels
mercats municipals.

Responsable

Ajuntament - Mercats municipals - Sector empresarial - Associació de Pagesos

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Superfície agrària en actiu del municipi.

-

Percepció sobre la qualitat dels espais agraris del municipi.

Accions
relacionades

6.2.1

Baixa
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6.3

Vetllar per la qualitat de l’espai públic

Codi

6.3.1

Acció

Millorar el servei de neteja viària

Descripció

Es potenciarà la millora del servei de neteja viària, introduint criteris de sostenibilitat
com l’ús d’aigua freàtica o regenerada, vehicles elèctrics etc.
Es vetllarà per tal de millorar el servei aconseguint una millora neteja viària de
Tarragona, amb la finalitat de millorar la qualitat del paisatge urbà i el grau de
satisfacció de la ciutadania de Tarragona.

Responsable

Ajuntament – Empresa concessionària del servei de neteja viària.

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Grau de satisfacció de la ciutadania en relació al servei de neteja viària.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.2.4, 2.4.1
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Codi

6.3.2

Acció

Millorar la urbanització

Descripció

Acció encaminada a millorar la via pública. Es tindran en compte mesures com el
reasfaltament de carrers amb paviments sonoreductors i fonoabsorvents, s’ampliaran
les voreres menors d’un metre d’amplada o es transformaran en plataforma única
aquells vials en què no sigui possible. S’aplicaran mesures de pacificació del trànsit
d’acord amb els plans de mobilitat vigents i el planejament urbanístic.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Vials amb paviment sonoreductor i/o fonoabsorvent.

-

Vials amb voreres amb una amplada menor a 1 m.

Accions
relacionades

2.2.4, 2.7.1, 6.4.1

Baixa
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Codi

6.3.3

Acció

Elaborar i desenvolupar un Pla de Gestió i Manteniment de l’espai públic de
Tarragona

Descripció

S’elaborarà i implementarà un Pla de Gestió i Manteniment de l’espai públic que vetlli
per la qualitat de la via pública i el mobiliari urbà. Es tindrà especial atenció als espais
periurbans o menys freqüentats, evitant la seva degradació.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Grau de satisfacció de la ciutadania en relació a la qualitat de l’espai públic.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.2.4
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6.4

Fomentar mitjans de transport sostenibles tant per la salut de les persones com
pel medi ambient.

Codi

6.4.1

Acció

Vianalitzar els principals centres neuràlgics de Tarragona amb accessibilitat
universal

Descripció

Es proposa vianalitzar els carrers dels principals centres neuràlgics de la ciutat per tal
de potenciar la mobilitat sostenible, reactivar el comerç i reduir al contaminació
ambiental del centre de Tarragona.
Es potenciarà que totes aquestes actuacions incorporin des d’un principi criteris
d’accessibilitat universal.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Percentatge de carrers de vianants respecte la Xarxa Viària

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.7, 2.4.1, 2.4.3, 2.2.2, 6.3.2

170

Codi

6.4.2

Acció

Continuar habilitant aparcaments dissuasius a les entrades de la ciutat ben
connectats amb transport públic a diferents punts neuràlgics de la ciutat

Descripció

Amb l’objectiu de reduir l’ús del vehicle privat pel centre de la ciutat, especialment pel
què fa a la mobilitat obligada per treball o estudis atreta des d’altres municipis, es
proposa continuar la creació d’aparcaments dissuasius a les entrades de la ciutat que
estiguin connectats amb transport públic als principals punts d’activitat econòmica i
docent (zones industrials, universitat etc.). Es tindran en compte les determinacions
del POUM en relació a aquest tipus d’infraestructures de mobilitat.

Responsable

Ajuntament - Consell Comarcal - ATM

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Aparcaments dissuasoris existents.

-

Ús del transport públic

Accions
relacionades

1.3.7, 2.2.2, 2.4.1, 2.4.3,

Mitja

Baixa
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Codi

6.4.3

Acció

Facilitar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport

Descripció

Es potenciarà l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà, principalment a través
d’una millora i ampliació de la xarxa de carrils bici de la ciutat. Així mateix, s’ampliarà
la xarxa de carrers amb prioritat invertida (convivència entre bicicletes i vehicles) i es
plantejarà la possibilitat d’implementar un servei de lloguer de bicicletes públiques
(tipus bicing).

Responsable

Ajuntament - ATM

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Km de carril bici de la ciutat.

-

% Desplaçaments per treball o estudis realitzats en bicicleta.

Accions
relacionades

1.3.7, 2.2.2, 2.4.1, 2.4.3, 6.4.4,

Baixa
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Codi

6.4.4

Acció

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

Descripció

Es potenciarà la xarxa de camins en sòl no urbanitzable per afavorir els
desplaçaments a peu o en bicicleta entre els diferents veïnats de Tarragona i inclús
amb nuclis de municipis propers. Tot i que és una acció principalment encarada als
desplaçaments per lleure, també es tindrà en compte per potenciar els mitjans de
transport no motoritzats de la mobilitat obligada. Es tindran en compte les propostes
previstes al Pla director d’espais verds, especialment en relació als eixos que permetin
establir una connexió entre els itineraris en sòl no urbanitzable i en sòl urbà (per
exemple, camins de ronda o camins del Francolí).

Responsable

Ajuntament - Consell Comarcal

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Km d’itineraris en sòl no urbanitzable per a bicicletes i vianants.

-

Desplaçaments en bicicleta o a peu interurbans.

Accions
relacionades

1.3.7, 2.2.2, 2.4.1, 2.4.3, 6.4.3, 6.4.5

Baixa
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Codi

6.4.5

Acció

Potenciar l’aparició de nous sistemes de transport sostenible adaptats a les
característiques físiques de Tarragona, tals com bicicletes elèctriques, patins,
cotxes elèctrics, etc.

Descripció

Tenint en compte que la realitat física de Tarragona inclou desnivells topogràfics
significatius, es potenciaran sistemes de transport motoritzats, però que evitin
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. A tal efecte, es fomentarà la compra o el
lloguer de vehicles elèctrics com cotxes, bicicletes o patins tipus segway.
Així mateix, s’instal·laran diferents punts públics de recàrrega elèctrica per afavorir la
implantació d’aquests sistemes de transport.

Responsable

Ajuntament - Sector empresarial

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Punts públics de recàrrega elèctrica a la ciutat.

-

Parc de vehicles elèctrics de la ciutat.

Accions
relacionades

1.3.7, 2.4.1, 2.4.3, 6.4.4

Baixa
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6.5

Promoure mesures per a la lluita i adaptació de la ciutat i la ciutadania al canvi
climàtic

Codi

6.5.1

Acció

Reduir el consum energètic de la ciutat i implantar la utilització d’energies
renovables

Descripció

Promoure la utilització d’energies renovables i l’estalvi energètic a través de la
implantació d’un Pla d’Acció per a la Energia Sostenible (PAES) de la ciutat.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Accions
relacionades

Mitja

-

Contribució local al canvi climàtic.

-

Consum d’energia provinent de fonts d’energia renovables.

-

Grau d’eficiència energètica de les edificacions de la ciutat.

Baixa

2.4.3, 1.3.6, 2.4.1, 6.1.3, 6.5.2
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Codi

6.5.2

Acció

Desenvolupar un estudi per conèixer les potencials afectacions del canvi
climàtic a la ciutat de Tarragona

Descripció

S’encarregarà l’elaboració d’un estudi que permeti conèixer les potencials afectacions
del canvi climàtic a la ciutat de Tarragona, com per exemple, un possible augment del
nivell del mar. Aquest estudi també inclourà possibles mesures de mitigació o
adaptació als efectes del canvi climàtic que es podrien aplicar a nivell local.

Responsable

Ajuntament - Administració de l’Estat

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

6.5.1
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6.6

Incrementar el nivell de sensibilització ambiental i cívica de la població

Codi

6.6.1

Acció

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

Descripció

Fomentar que les escoles i instituts de la ciutat incloguin un programa estable
d’activitats d’educació ambiental, especialment en relació a la reducció i reciclatge
d’aigua, o en relació a mesures per a l’estalvi d’aigua i energia a nivell domèstic.

Responsable

Ajuntament - Centres educatius

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Escoles i instituts que inclouen activitats estables d’educació ambiental.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

Totes les accions dels objectiu 5.1
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Codi

6.6.2

Acció

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

Descripció

Es realitzaran campanyes de comunicació i activitats d’educació ambiental dirigides a
reduir la petjada ecològica de la ciutat a través de la implicació de la població.

Responsable

Centres educatius - Ajuntament - Associacions

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Grau de consciència ambiental de la ciutadania.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

6.1.2, 6.6.3, 6.1.3
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Codi

6.6.3

Acció

Aconseguir un oci compatible amb qualitat de vida dels veïns

Descripció

Acció encaminada a fer compatible la qualitat de vida i el descans dels veïns de
Tarragona amb les activitats d’oci i celebracions de la ciutat.
Es procurarà programar actes i celebracions de la ciutat (com, per exemple, els
concerts) en horaris que no causin una molèstia per al descans dels veïns.
S’organitzaran campanyes de reducció del soroll d’oci nocturn en les zones més
sensibles de la ciutat.

Responsable

Ajuntament - Associacions

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Qualitat acústica de la ciutat (nivells acústics en diferents punts).

-

Grau de satisfacció de la ciutadania sobre la qualitat acústica de la ciutat.

Accions
relacionades

6.6.2
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6.7

Afavorir la conciliació de la vida laboral i personal

Codi

6.7.1

Acció

Establir mesures per compactar jornades laborals

Descripció

Potenciar la jornada laboral intensiva a l’administració local i als equipaments i òrgans
que en depenen, sempre que sigui possible.
Així mateix, des de l’administració s’incentivarà la implementació de la jornada
intensiva a l’empresa privada a través de campanyes de comunicació o altres mesures
que es valorin adequades.

Responsable

Ajuntament – Sector empresarial

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

% de població activa que disposa de jornada intensiva.
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Codi

6.7.2

Acció

Fomentar el teletreball

Descripció

Es potenciarà l’opció del teletreball com una mesura més per afavorir la conciliació de
la vida personal i laboral.
A tal efecte, es valorarà la possibilitat de crear una xarxa WIFI municipal d’ús
professional o altres mesures que afavoreixin l’accés a Internet a la població.

Responsable

Ajuntament – Sector empresarial

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

% de població activa que fa teletreball.
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6.8

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

Codi

6.8.1

Acció

Destinar recursos a l’esport de base com a hàbit saludable i com a mitjà de
cohesió social, aprofitant el potencial de les instal·lacions existents. buscant
una col·laboració entre l’àmbit públic i privat

Descripció

Es fomentarà l’esport de base entre la població infantil i juvenil de Tarragona com a
hàbitat saludable i per a la integració social.
S’invertiran recursos per millorar les instal·lacions esportives actuals de la ciutat i
construir-ne de noves. Es potenciarà la col·laboració entre l’administració local, les
federacions esportives i l’àmbit privat per generar una millor i més extensa oferta
esportiva a la ciutat.

Responsable

Ajuntament - Clubs privats

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

% de població infantil i juvenil que practica algun esport.

-

Oferta esportiva de la ciutat (equipaments, competicions, etc.)

Accions
relacionades

1.3.7, 6.8.3, 6.8.4

Baixa
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Codi

6.8.2

Acció

Potenciar la utilització d’equipaments esportius a partir de millorar la seva
oferta

Descripció

Es fomentarà la utilització dels equipaments esportius existents, millorant la seva
oferta i disponibilitat, així com fent-los més multifuncionals i polivalents.
Es valorarà la possibilitat d’obrir els recintes esportius escolars en horaris no lectius,
ampliar la disponibilitat dels equipaments municipals esportius i incorporar-hi nous
serveis a través d’incentius econòmics.

Responsable

Ajuntament - Centres educatius - Associacions i/o clubs esportius

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Indicadors de
seguiment

-

Grau de satisfacció de la ciutadania amb l’oferta dels equipaments esportius.

-

Disponibilitat horària de les instal·lacions esportives.

Accions
relacionades

1.3.7, 2.10.1
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Codi

6.8.3

Acció

Impulsar la creació d’actes esportius populars

Descripció

Potenciar el manteniment i l’organització d’actes esportius populars a la ciutat com
curses, triatló, raids, patinades, regates, tornejos de diferents esports, etc.

Responsable

Ajuntament - Associacions i/o clubs esportius

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Actes esportius populars organitzats a la ciutat i grau de participació.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

6.8.1
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Codi

6.8.4

Acció

Recuperar i promoure l’espai públic per la pràctica de l’esport (circuits i xarxa
de camins, etc)

Descripció

Acció encaminada a potenciar l’espai públic, especialment les zones verdes, com a
àrees per a la pràctica de l’esport.
Es dissenyaran circuïts per practicar el running o el ciclisme, aprofitant la xarxa
d’itineraris en sòl no urbanitzable i els eixos verds urbans previstos al Pla director
d’espais verds. Es potenciarà la instal·lació de zones de joc a les zones verdes o a les
platges (cistelles, porteries, xarxes de vòlei, taules de tennis taula, etc.).

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Espais verds amb zones esportives habilitades.

-

Km de circuïts esportius al municipi.

Accions
relacionades

6.2.4, 6.8.1, 6.8.5

Baixa
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Codi

6.8.5

Acció

Incorporar elements de mobiliari saludable als espais lliures

Descripció

Potenciar la incorporació d’elements de l’anomenat “mobiliari saludable” als espais
lliures per tal de crear “parcs saludables”. Aquest tipus de parcs tenen com a objectiu
facilitar la millora de la qualitat de vida especialment de les persones grans, tot i que
poden fomentar l’activitat física de qualsevol col·lectiu d’edat.

Responsable

Ajuntament – Associacions - Serveis de Salut

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Elements de mobiliari saludable instal·lats a la ciutat.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

6.8.4
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6.9

Crear un entorn urbà saludable, amb l’estratègia de ciutat saludable proposada
per l’OMS. Això implica una atenció especial als determinants socials de la salut,
les desigualtats en salut (de gènere i de classe social) i la equitat

Codi

6.9.1

Acció

Creació ( i dotació) del servei municipal de Salut Pública.

Descripció

El servei municipal de salut pública tindrà com funcions la protecció i
promoció de la salut, crear sistemes d’informació i vigilància de la salut,
potenciar la recerca, la coordinació intra municipal i coordinació intersectorial.

Responsable

Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Desenvolupament de l’acció

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.7, 6.9.3, 6.9.4, 6.9.6
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Codi

6.9.2

Acció

Adhesió de Tarragona a Xarxa de Ciutats Saludables (RECS)

Descripció

Es promourà que Tarragona s’adhereixi a la Xarxa de Ciutats Saludables, tant a nivell
català, estatal com internacional. La presència en aquestes xarxes facilita la interacció
entre municipis i busca potenciar i apropar experiències, treballs, projectes i sistemes
organitzatius, i la promoció d'estils de vida i d'entorns saludables.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Desenvolupament de l’acció

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.7, 1.4.8
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Codi

6.9.3

Acció

Elaboració del Pla de Salut de Tarragona amb perspectiva de determinants
socials i desigualtats en salut.

Descripció

Es promourà l’elaboració del Pla de salut de Tarragona amb la finalitat de que aquest
estableixi les bases i els criteris per tal de planificar tots els aspectes relacionats amb
la salut al municipi de Tarragona. De manera especial es fomentarà la participació
comunitària en el procés de redacció del pla de salut.
Aquest pla incorporarà un pla de seguiment per tal de dur a terme una monitorització
del seu compliment i desenvolupament.

Responsable

Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Desenvolupament de l’acció

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.7, 6.9.1

189

Codi

6.9.4

Acció

Disposar d’un sistema d’informació del perfil de salut de Tarragona

Descripció

De la mateixa manera que Tarragona disposarà d’un sistema d’informació ambiental,
es creu necessari que Tarragona desenvolupi un sistema d’informació i salut per tal de
dur a terme un seguiment de l’estat de salut de tota la població. Els resultats d’aquest
seguiment seran publicats i difosos de manera clara i entenedora per tal que tota la
població hi pugui accedir.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Desenvolupament de l’acció

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.7, 6.1.1, 6.9.1
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Codi

6.9.5

Acció

Potenciar Tarragona com a capital de l’estil de vida mediterrani i desenvolupar
les oportunitats associades a un estil de vida saludable

Descripció

La dieta mediterrània és una de les dietes més saludables que existeixen ja que es
basa en la ingesta moderada d’una gran varietat d’aliments tals com verdures,
llegums, fruites, peix i oli d’oliva. Tarragona produeix gran quantitat d’aquests
aliments essent, doncs, un clar exponent per esdevenir la capital promotora i difusora
de la seva importància com a element primordial per la salut dels ciutadans.
Paral·lelament a la dieta mediterrània es pot fer extensiu l’estil de vida mediterrani
que a més a més de l’alimentació incorpora un seguit de valors socials i culturals a la
manera de viure i de fer.
S’organitzaran campanyes i mercats de promoció de productes alimentaris locals o
regionals, especialment amb Denominació d’Origen (D.O.) o Indicació Geogràfica
Protegida (IGP).
Es facilitarà la venda i la distribució als productors locals i cooperatives agràries, i es
potenciarà la creació de cooperatives de consumidors (facilitant locals, informació,
etc.).

Responsable

Ajuntament - Associació de Pagesos –Associacions -OMS

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

1.3.7, 3.6.1
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Codi

6.9.6

Acció

Adequar els equipaments sanitaris a les necessitats de la ciutadania i amb
criteris de planificació sanitària.

Descripció

Caldrà adequar els equipaments a les necessitats de la població de Tarragona tenint
sempre en compte els criteris existents de regulació, ordenació i planificació dels
serveis sanitaris i sociosanitaris que constitueixen les prestacions assistencials del
sistema sanitari públic i privat.

Responsable

Ajuntament - Generalitat

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

1.3.7, 6.9.1
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6.10 Desenvolupar l’estratègia de salut a totes les polítiques, la salut com a eix
transversal de les polítiques municipals

Codi

6.10.1

Acció

Integrar la salut en la planificació urbana

Responsable

Es potenciarà d’urbanisme saludable, aquest que continua amb les tendències
higienistes de principis de segle passat té com objectiu aconseguir que el fet de viure
en un medi ambient urbà sigui cada cop més saludable. Caldrà integrar doncs,
aspectes com la reducció de la contaminació atmosfèrica, acústica, millora de les
condicions de transit, entre altres, a través d’un nou urbanisme que repensi els actuals
models de ciutat.

Prioritat
Alta

Mitja

Indicadors de
seguiment

-

Índex de la qualitat de l’aire

-

Índex de contaminació acústica

Accions
relacionades

Totes les accions relacionades amb l’objectiu 2.4

Baixa
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Codi

6.10.2

Acció

Avaluació del impacte en salut de les polítiques, programes i projectes
municipals.

Descripció

Caldrà que s’incorpori l’avaluació de l’impacte en salut a la presa de decisions de
l’Ajuntament de Tarragona, especialment pel que fa a les polítiques, programes, plans
i projectes municipals. Caldrà que s’analitzin les repercussions sobre la salut de la
població, les accions que fa l’Ajuntament de Tarragona.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Establiment d’un programa d’avaluació
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Codi

6.10.3

Acció

Col·laborar amb els plans que desenvolupi el municipi

Descripció

Caldrà que l’estratègia de salut es faci extensiva als plans que es decideixi
desenvolupar al municipi. Es fa especial èmfasi amb El Pla d’Inclusió i Cohesió Social
de Tarragona.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Convenis de Col·laboració entre els òrgans de l’Ajuntament
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6.11 Col·laboració intersectorial amb totes les entitats que treballen en l’àmbit de la
salut a Tarragona

Codi

6.11.1

Acció

Creació d’un òrgan permanent de coordinació amb les entitats proveïdores de
serveis sanitaris de la ciutat de Tarragona per potenciar la col·laboració i el
treball en xarxa

Descripció

Es crearà un òrgan que coordini de forma permanent totes les entitats que proveeixen
Tarragona ja siguin públiques o privades. L’objectiu principal és potenciar la
col·laboració, la creació de sinèrgies, la de millorar l’eficiència dels processos i
l’atenció sanitària a la ciutadania.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Desenvolupament de l’acció

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.7
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Codi

6.11.2

Acció

Potenciar la participació de l’Ajuntament de Tarragona en el Govern Territorial
de Salut del Tarragonès

Descripció

Es fomentarà que l’Ajuntament participi de manera activa en el Govern Territorial de
Salut del Tarragonès, aquest és l’òrgan de participació ciutadana i associativa del GTS
i té com a missió l’assessorament, la consulta, la supervisió i el seguiment del GTS.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Desenvolupament de l’acció

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.7,
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6.12 Fomentar la participació ciutadana en l’àmbit de la salut comunitària

Codi

6.12.1

Acció

Creació del Consell de salut municipal

Descripció

Es crearà el Consell de Salut municipal, com un òrgan de participació sectorial amb la
finalitat que aquest esdevingui una plataforma de difusió i participació de les activitats
de salut del municipi amb l’objectiu últim de millorar la salut pública de la ciutadania.

Responsable

Ajuntament de Tarragona – Societat civil

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Desenvolupament de l’acció

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.7
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Codi

6.12.2

Acció

Donar suport (subvencions i convenis) a les associacions de pacients i grups
d’ajuda mútua i voluntariat.

Descripció

Es vetllarà per tal que les associacions i grups d’ajuda i voluntariat disposin dels
màxims recursos per tal de desenvolupar la seva activitat, en la mesura del possible,
s’impulsarà la creació de cooperatives per a la cura de la gent amb dependència a
través de convenis de col·laboració público-privats.

Responsable

Ajuntament – Generalitat – Societat civil

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Pressupost anual destinat a aquests col·lectius

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

1.3.7, 2.6.1, 2.6.5
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Codi

6.12.3

Acció

Potenciar el treball en xarxa i continuar amb els projectes de Taula local de
“SIDA” i NitsQ.

Descripció

Es potenciaran les iniciatives que ja tenen lloc a Tarragona i es potenciaran altres de
similars característiques amb l’objectiu de potenciar les xarxes existents i promoure’n
de futures.

Responsable

Ajuntament – Societat civil

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

1.3.7
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7

EIX 7: TARRAGONA, GESTIÓ EFICIENT I PARTICIPATIVA

Per tal d’acompanyar el progrés de Tarragona, cal una administració pública innovadora i que en
tots els casos representi un impuls per les accions de la ciutat i no un limitador. Caldrà que
l’administració actuï com un element articulador de l’acció col·lectiva que guiï Tarragona cap al
futur, tot compartint el lideratge amb els diferents sectors de la societat que es responsabilitzin
del futur de la ciutat.
Tarragona 2022 ha de disposar d’una administració eficient i àgil que doni resposta a les
necessitats de la societat. S’incorporaran i potenciaran els processos administratius ràpids i
telemàtics (e-administració) per tal de agilitar els processos tant interns com externs .
Caldrà potenciar la participació ciutadana des de tots els aspectes i àmbits de la societat
introduint-hi les noves tecnologies i les plataformes de la informació.
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7.1

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

Codi

7.1.1

Acció

Definir una cultura corporativa comuna i crear mecanismes per fer-ne difusió

Descripció

Es definirà una cultura corporativa comuna a totes les àrees de l’ajuntament, la qual
inclourà la potenciació d’una imatge de marca. S’impulsarà la difusió de la marca
“Tarragona” a diferents àmbits: turisme, esport, logística, indústria, etc.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Grau de penetració de la marca “Tarragona” en els diferents sectors econòmics.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

Totes les accions de l’objectiu 1.4
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Codi

7.1.2

Acció

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

Descripció

Per tal d’aconseguir millorar la gestió municipal s’entén que cal proposar un nou
sistema de gestió que permeti dur a terme un seguiment efectiu de la gestió
municipal.
És important que aquest sistema de gestió serveixi per implantar processos de millora
contínua.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Implantació del sistema de gestió
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Codi

7.1.3

Acció

Reforçar la transparència, la comunicació i el traspàs d’informació interna de
l’Ajuntament, implementant un pla de comunicació interna i potenciant la
intranet com a eina informativa i de trobada

Descripció

Es reforçaran els mecanismes de comunicació interna de l’administració local. Amb
aquest objectiu, s’implementarà un pla de comunicació interna, es potenciaran la
intranet i extranet com a eines informatives, de trobada i per a l’intercanvi
d’informació.
Paral·lelament es promourà la socialització de la informació potenciant estructures
matricials de la transmissió d’informació.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Grau d’implementació del pla de comunicació interna.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

7.1.4, 7.1.5
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Codi

7.1.4

Acció

Millorar la relació i grau de coneixement entre polítics i tècnics, entre els
mateixos tècnics municipals i amb tècnics d’altres administracions
relacionades amb l’objectiu de col·laborar en projectes conjunts

Descripció

Es procurarà millorar el grau de coneixement i interrelació entre els càrrecs polítics, el
personal tècnic de l’Ajuntament i també amb el personal d’altres administracions
relacionades.
A tal efecte, es potenciaran els canals de comunicació interns, les eines d’intercanvi
d’informació (intranet, extranet), les trobades presencials, etc.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

1.2.1, 7.1.3
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Codi

7.1.5

Acció

Potenciar i facilitar l’ e-administració

Descripció

Potenciar l’administració electrònica a través de la incorporació de les tecnologies de
la informació i les comunicacions a dos àmbits. Des d’un punt de vista
intraorganitzatiu, transformar les oficines tradicionals amb la conversió dels
processos en paper en processos electrònics; i des d’un punt de vista de relacions
externes: habilitar la via electrònica com a nou mitjà per a la relació amb la ciutadania
i les empreses.
D’aquesta manera, s’impulsarà el número de tràmits i gestions que es poden realitzar
de manera telemàtica, a través del DNI electrònic, certificats digitals o altres tipologies
d’identificació electrònica.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Tràmits i gestions que es poden realitzar de manera telemàtica.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

7.1.3
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Codi

7.1.6

Acció

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

Descripció

Es procurarà reduir o simplificar els tràmits administratius a les empreses, garantint
un temps de tramitació de les llicències raonable, i també a la ciutadania. Per assolir
aquest objectiu es potenciaran els tràmits realitzables de manera telemàtica (eadministració), i es fomentarà el concepte de “finestreta única”, de manera que serà
l’administració local qui s’encarregarà de la tramitació d’expedients que impliquin
diversos departaments o organismes.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

Mitja

Baixa

-

Grau de satisfacció amb la burocràcia administrativa per part de la ciutadania i
les empreses.

-

Tràmits i gestions que es poden realitzar de manera telemàtica.

-

Percentatge de llicències d’activitat (incloses les indústries sotmeses a la
Directiva Seveso) que han tingut un temps màxim de concessió igual o inferior a 6
mesos
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Codi

7.1.7

Acció

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

Descripció

Es farà una revisió de les ordenances municipals vigents per tal d’actualitzar aquelles
que poden haver quedat obsoletes o que ja no responen a les necessitats de la societat
actual.
S’incorporaran nous estàndards de gestió i qualitat, i s’adaptaran a la nova legislació
vigent en matèria de qualitat atmosfèrica, soroll, contaminació lumínica, mobilitat, etc.
S’inclouran també aspectes relacionats amb la compra verda, pagament per generació
de residus, civisme, paisatge urbà, etc.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Grau d’actualització de les ordenances municipals en relació al marc legislatiu
vigent i les problemàtiques de la ciutat.
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Codi

7.1.8

Acció

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

Descripció

S’agilitzarà la presa de decisions a nivell de l’administració acotant els períodes
màxims de deliberació o discussió.
Així mateix, s’establiran els recursos necessaris per poder complir amb els terminis de
resposta o informació en relació a resolucions o expedients administratius.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Temps de resposta de l’administració en relació a resolucions administratives o
altres processos de decisió.
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Codi

7.1.9

Acció

Tenir en compte totes les vessants de la diversitat en les polítiques municipals

Descripció

En tots els aspectes d’acció i gestió municipal caldrà vetllar per tal que tots els sectors
de la població quedin inclosos, especialment aquells que tinguin risc de quedar
exclosos, com per exemple: el jovent, la gent gran i la població amb risc d’exclusió
social.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Codi

7.1.10

Acció

Crear un ens públic – privat per a la gestió del Cementiri

Descripció

Aprofitant l’ampliació del Cementiri en terrenys municipals es crearà una societat
patrimonial del sòl per gestionar aquest servei i alhora modernitzar-lo.

Responsable

Ajuntament - Arquebisbat

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa
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Codi

7.1.11

Acció

Mantenir el grup impulsor de ciutat al llarg del temps per tal que esdevingui un
grup de ciutat que vetlli pel desenvolupament del Pla estratègic i pel futur de
Tarragona i el benestar dels seus ciutadans.

Descripció

Es vetllarà per tal de poder mantenir el grup impulsor d’aquest Pla estratègic per tal
que esdevingui un òrgan de seguiment de l’acompliment d’aquest pla i tots els seus
objectius.
Es planteja que el grup impulsor pugui dur un seguiment bianual del desenvolupament
de les accions del pla i un seguiment anual dels indicadors proposats.

Responsable

Grup impulsor - Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa
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7.2

Avançar en la cultura de la participació ciutadana

Codi

7.2.1

Acció

Potenciar els fòrums de participació actuals

Descripció

Es potenciaran els fòrums de participació dels quals la ciutat disposa actualment.
Se’ls hi atorgarà un major nivell de responsabilitat com a agents d’anàlisi de la realitat
de la ciutat i com a generadors de propostes de millora. Les propostes sorgides en
aquests fòrums de participació es tindran sempre en compte en els processos de
presa de decisió.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Accions
relacionades

Mitja

Baixa

2.8.1
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Codi

7.2.2

Acció

Potenciar el voluntariat com una eina de cohesió i participació ciutadana que
serveixi per estabilitzar el capital social

Descripció

Es potenciaran les tasques de voluntariat com a eina de participació i implicació de la
societat civil en el projecte de ciutat. Es tindran en compte fórmules de voluntariat
com els bancs del temps, la gestió d’horts urbans per col·lectius de gent gran,
associacions de defensa forestal o altres aspectes de protecció civil, etc.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Grau de participació de la ciutadania en tasques de voluntariat

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.5.2
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Codi

7.2.3

Acció

Organitzar processos participatius vinculats a les diferents àrees

Descripció

Incloure la participació en les diferents àrees de l’Ajuntament per tal de presentar
noves accions i propostes de millora. Aquests processos de participació han de ser
tant interns com externs a l’Ajuntament per tal de tenir tots els punts de vista
implicats.

Responsable

Ajuntament – Societat civil

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Nombre de processos participatius

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

5.1.5
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Codi

7.2.4

Acció

Utilitzar les xarxes socials com a elements de participació de la ciutadania

Descripció

Utilització de les xarxes socials com una eina de participació de la ciutadania en
projectes, iniciatives, activitats i altres esdeveniments de la ciutat.
Es potenciarà la presència de l’administració local a les xarxes socials de major
repercussió, proveint continguts i informació sobre la ciutat, així com canals de
comunicació i participació amb la ciutadania.

Responsable

Ajuntament – Societat civil

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Grau de participació de la ciutadania en projectes o iniciatives proposades a
través de les xarxes socials.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.8.2
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Codi

7.2.5

Acció

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

Descripció

Es preveuran mecanismes de participació ciutadana en tots els plans i programes que
es desenvolupin a la ciutat. Es procurarà organitzar sessions de participació activa
(presentacions, debats, grups de treball, etc.) durant la tramitació del pla o programa, i
no limitar el procés participatiu només al període d’informació pública.

Responsable

Ajuntament - Altres organismes que planifiquen

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Grau de participació en tramitacions de plans o programes.
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Codi

7.2.6

Acció

Generar experiències de gestió participativa en l’àmbit municipal

Descripció

Es valorarà la possibilitat de dur a terme iniciatives de gestió participativa en l’àmbit
municipal. Es plantejaran experiències pilot de participació en l’àmbit dels
pressupostos, projectes d’urbanització, etc.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Indicadors de
seguiment

-

Mitja

Baixa

Experiències de gestió participativa realitzades i grau de participació.
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Codi

7.2.7

Acció

Crear un espai participatiu a la pàgina web municipal

Descripció

Es proposa crear un espai participatiu a la pàgina web de l’ajuntament, on els
ciutadans puguin opinar i discutir sobre els diferents projectes, iniciatives i
problemàtiques de la ciutat.
Es valorarà si l’espai s’ha de dissenyar com un fòrum obert per temes, enquestes
d’opinió o altres tipologies. Es tindrà en compte la relació amb la presència de
l’Ajuntament a les xarxes socials.

Responsable

Ajuntament

Prioritat
Alta

Mitja

Baixa

Grau de participació a la pàgina web municipal per part de la ciutadania.

Indicadors de
seguiment

-

Accions
relacionades

2.8.2
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