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[presentació]
Josep Poblet i TousPresidentdelaDiputaciódeTarragona

Enmomentscomels actualson totcanvia ràpidamentalnostrevoltant,

maiestàdeméspoderdisposard’unapublicaciócomlaSAMRevista,que

facilitai,sobretot,permetoptimitzarencaraméslatascadiàriadelstreba-

lladorsdelsenslocals.

Sobre els temes que tractem en les següents planes, alguns d’ells els

coneixereuafons,peròd’altresusresultaranforçadesconegutso, fins i

tot,potsernitansolsentindreuconeixença.Recollimnovetatsnormatives,

actuacionsgovernamentalsidiversosaspectesqueafectendirectamentels

municipis. I,enconcret,enaquestnúmero,elprimerd’aquestany,hem

cregutconvenientferunespecialesmental’aprovaciódelpressupostde

laDiputaciódeTarragonaperal2009,quehadepermetredonarunfort

impulsalmónlocal.

D’altrabanda, ambeldesigde ferde la SAMRevista lapublicacióde tots

vosaltres, hem inclòs testimonis de diversos perfils: des d’alcaldes fins a

treballadorsiciutadansanònims.Pensemquecadascund’ellshihadetenir

cabuda,tenintencomptequeentretotssomelsquifempossiblequeels

municipissegueixinprogressant.

Aramésquemai i,enunmomentd’incertesaentotselsàmbitscomel

queestemvivint,desitgemqueaquestapublicació,uncopmés,ussigui

d’utilitatenelvostrediaadia.
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Ajuda excepcional 
de sis milions d’euros 

“El pressupost �009 destina més diners que 
mai al nostre món local”. Amb aquestes 
paraules va definir el president de la Diputació 
de Tarragona, Josep Poblet, l’esforç que la 
institució dedicarà aquest any als municipis per 
tal d’impulsar-ne els equipaments, els serveis 
i l’economia productiva. El pressupost que 
ascendeix a 148,1 milions d’euros, una quanti-
tat que s’incrementa un 13,3% respecte a l’any 
anterior, es va aprovar per unanimitat per tots 
els grups polítics a principis de desembre.
El pressupost racionalitza la despesa i dóna 
prioritat a les inversions i serveis per millorar 
la qualitat de vida de les persones i fomentar 
l’equilibri i el progrés del territori. En aquest 

sentit, el pressupost inclou una partida excep-
cional, de 6 milions d’euros, destinada a millo-
rar equipaments i serveis de municipis petits i 
impulsar-ne l’economia productiva i l’ocupació. 
Aquesta xifra correspon a un programa 
extraordinari d’inversions per a municipis de 
fins a 4.000 habitants del Camp de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre (prop de 160 municipis). 
Aquesta partida extraordinària s’orienta a 
l’execució de projectes que gestionaran els 
propis ajuntaments, fet que derivarà en un 
increment d’ocupació i activitat a les petites 
empreses i als treballadors autònoms locals. 
En conjunt, els ajuntaments de la demarcació 
rebran �5 milions d’euros, a través del Pla 

El pressupost per al �009, aprovat per unanimitat, destina �5 milions als municipis, impulsa l’economia 

productiva i protegeix els col·lectius més vulnerables a la crisi. Concretament, el pressupost ascendeix a la xifra 

de 148,1 milions d’euros, el que representa un 13% més que l’any anterior.

El pressupost per 
al 2009 ascendeix a 

148,1 milions d’euros, 
una quantitat que 

s’incrementa un 
13,3% respecte a l’any 

anterior.
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El pressupost per 
al 2009 ha rebut el 
suport de tots els 
grups del plenari.

d’Acció Municipal (PAM) i les aportacions dels 
fons europeus FEDER i el pla d’obres i serveis 
(PUOSC).
El pressupost inclou mesures encaminades a 
afavorir l’economia productiva i protegir els 
col·lectius més vulnerables, per minimitzar així 
els efectes de la recessió econòmica global i 
la conseqüent davallada de l’ocupació laboral 
i de la capacitat de consum de les famílies. 
En aquest sentit, també preveu la reducció 
de la càrrega fiscal per a famílies, ajunta-
ments i empreses, mitjançant l’augment de 
beques dels centres educatius de la Diputa-
ció; l’increment sostingut de les matrícules, 
per sota de l’IPC, i la reducció de tarifes que 
els ajuntaments paguen per a la publicació 
d’anuncis al BOP, per la prestació de serveis de 
gestió i recaptació, BASE, i pel servei d’Internet 
d’OASI. Així mateix, es redueixen els impostos 
sobre l’IAE a les empreses. Totes aquestes 
mesures de suport es fonamenten en un 
exercici responsable de contenció i austeritat 
pressupostària.
El pressupost per al 2009 s’emmarca en la 
planificació estratègica definida i aprovada per 
la Diputació de Tarragona per al mandat 2007-
2011, que es desenvolupa en quatre àrees 
estratègiques bàsiques. A les diferents ac- 
cions previstes dins de l’àmbit Territori i muni-
cipis es destinen 114,4 milions d’euros; a les 
que fan referència a Persones, formació i cul-
tura, 2�,2 milions d’euros; a l’àrea de Coneixe-
ment i model socioeconòmic es destinen 5,� 
milions d’euros, i a l’àmbit de Sostenibilitat, 5,1 
milions.

Suport de tots els grups
Durant l’exposició del contingut dels pres-
supostos, el president de la comissió infor-
mativa d’Hisenda i Economia de la Diputació, 
Joan Manuel Sabanza, va destacar que es 
tracta “d’un dels millors pressupostos de la 
Diputació, tant en contingut com en pres-
supost total” i que representa “una injecció 
directa de diners als ajuntaments”. Segons 
va afegir, se’n beneficiaran tots els municipis 
que demanin ajuts mitjançant les diferents 
bases que s’estableixen amb aquesta fina-
litat. Sabanza va assenyalar, a més, que “el 
pressupost compensa la discriminació pres-
supostària de la Generalitat per al Camp de 
Tarragona i les Terres del’Ebre per al 2009”.
El pressupost per al 2009 ha rebut el suport 
de tots els grups del plenari. Pel que fa als 
grups de l’oposició, el primer a intervenir 
en el ple va ser el portaveu del grup d’ERC, 
Tomàs Bigorra, qui va destacar l’increment 
del pressupost i, si bé va assenyalar que, en la 
seva opinió, hi havia aspectes “millorables”, el 

grup hi va votar a favor. En el mateix sentit es 
va expressar el portaveu del PSC, Josep 
Guasch, qui va considerar “correcte” el pres-
supost, si bé va afegir que “aquest no és el 
nostre pressupost”. No obstant això, Guasch 
va destacar que incorpora alguns dels sug-
geriments fets pel seu grup. Quant als mem-
bres de l’equip de govern de la Diputació, el 
portaveu del PP i vicepresident, Miguel Àngel 
López Mallol, va destacar que els pressupos-
tos són un pas més en el suport als municipis, 
els ciutadans i el territori. En aquest sentit, va 
afegir que, amb les partides pressupostàries, 
la Diputació reforça el seu paper de “motor 
del territori”. Pel que fa a CiU, el vicepresident 
Quim Nin va ressaltar que el pressupost és 
“complet i tècnicament sòlid”, un pressupost 
“social” que fomenta l’ocupació.
Finalment, el president de la Diputació de 
Tarragona va indicar que “tenim un pressu-
post excel·lent en temps difícils, un pres-
supost que s’adiu al pla estratègic, impulsa 
el territori, potencia les polítiques socials, la 
creació de llocs de treball i els col·lectius amb 
dificultats especials”. Així mateix, va ressaltar 
que el pressupost per al 2009 és “rigorós, 
realista, útil i transparent” i “ajuda els ajunta-
ments més petits, els que més ho necessiten, 
sense fer renúncies als altres consistoris”. 
Finalment, el president va felicitar tots els 
grups del plenari per donar suport als pres-
supostos: “Els felicito a tots vostès perquè ho 
han fet possible amb els seus vots”.

Pressupost de despeses Import Total consolidat

Pressupost de la Corporació 126.694.000 112.791.866

Pressupost de l’OA BASE 14.500.000 14.500.000

Pressupost de l’OA Conservatori de 
Música

6.2�0.000 6.2�0.000

Pressupost de l’OA Escola d’Art i 
Disseny

�.885.000 �.885.000

Pressupost de l’OA Patronat de 
Turisme

4.168.000 4.168.000

Pressupost de l’OA Desenvolupament 
Local

5.160.000 5.160.000

Pressupost de l’OASI 1.�65.000 1.�65.000

Pressupost de l’OA Fundació 
La Savinosa

8.000 8.000

Total 162.010.000 148.107.866

pressupost
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Menys llum per
veure-hi millor

La contaminació lumínica és l’augment del 
fons de brillantor del cel nocturn a causa 
de la dispersió de llum procedent de la 
il·luminació artificial. En concret, es dóna 
quan l’emissió del flux lluminós provinent 
d’alguna font artificial té una intensitat, 
direcció, rang espectral o horari innecessari 
o inadequat per a realitzar les activitats per 
les quals es va instal·lar la font de llum. És a 
dir, que la contaminació lumínica és l’emissió 
de llum en espais que no la necessiten. Així, 
es considera que existeix aquest tipus de 
contaminació quan es produeix una emissió 
directa o indirecta cap a l’atmosfera de llum 
provinent de fonts artificials.

La contaminació lumínica afecta tant el 
propi planeta com la societat. D’entre els 
efectes negatius que una mala il·luminació 
exterior suposa per la Terra, destaca el mal-
baratament de recursos naturals, així com la 
degradació del cel nocturn com a patrimoni 
natural. A més, la contaminació lumínica 
danya els ecosistemes nocturns, arribant a 
posar en perill l’equilibri de determinades 
espècies animals. Pel que fa als efectes sobre 
les persones, la mala il·luminació exterior 
augmenta la despesa energètica, a la vegada 
que altera no només el medi receptor sinó 
també les persones que reben aquesta llum, 
que pateixen estrès visual. I és que, de fet, 

Existeix 
contaminació 
lumínica quan 

es produeix una 
emissió directa 
o indirecta cap 

a l’atmosfera 
de llum 

provinent de 
fonts artificials.

La il·luminació exterior és un dels paràmetres que, tradicionalment, s’ha associat al grau de confort 

i progrés d’una societat. La imatge de la Terra de nit, vista des d’un satèl·lit, és reveladora: el nord, 

industrialitzat i desenvolupat, està ple de punts de llum; mentre que pel sud resta només la foscor. 

Però no tota la llum és bona. O almenys no sense límits. Perquè una il·luminació incorrecta pot 

comportar contaminació lumínica.
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una mala il·luminació pot dificultar qualsevol 
tipus de trànsit, des de l’aeri fins el marítim, 
i, en el cas de les carreteres, pot fer aug-
mentar els nivells d’inseguretat vial.

Un fenomen propi de les grans ciutats, que 
és on hi ha més concentració d’enllumenat 
perquè hi ha més humanització però també 
més trànsit i més activitats, és el que es 
coneix com skyglow. Quan la llum s’emet 
cap a dalt, es dispersa a l’atmosfera al voltant 
del focus emissor i es produeix un núvol de 
llum que dificulta la visió del cel nocturn. 
En un cel totalment net, sense partícules, la 
llum es dispersa: no és que la contaminació 
lumínica vingui induïda per la contaminació 
atmosfèrica. Però el cert és que les partícu-
les que floten a l’aire sí que canvien l’estil 
de la dispersió de la llum. És per això que 
al voltant de les grans ciutats, que és on 
hi ha més focus de llum però també on es 
generen més partícules que s’emeten cap a 
l’atmosfera, la visió del cel de nit és tan difí-
cil, tant a nivell de paisatge com de recerca 
científica.

De fet, és per aquest motiu que el col·lectiu 
d’astrònoms va ser un dels primers a recla-
mar la protecció del cel. “La contaminació 
lumínica és un problema greu per la recerca 
científica: si et fan malbé l’objecte d’estudi, 
no tens cap escapatòria. Durant el dia, els 
estels no es veuen perquè la llum del Sol fa 
que el cel es torni brillant. I a la nit passa al 
revés i per això es pot observar el cel. Però 
la contaminació lumínica amaga la llum dels 

estels”, explica l’astrònom David Galadí-
Enríquez, membre de l’equip de recerca de 
l’Observatori Astronòmic de Calar Alto, a la 
província d’Almeria. De fet, la contaminació 
lumínica afecta la majoria d’observatoris del 
món. “A principis del segle XX, quan es va 
construir l’Observatori Fabra, just al costat 
de Barcelona, la contaminació lumínica no 
era un problema en absolut. Però avui la 
contaminació lumínica que genera la ciutat 
és tanta, que el valor d’aquest observatori 
és sobretot històric, i a Catalunya, el princi-
pal observatori que s’utilitza per fer recerca 
astronòmica està al Montsec”, afegeix Galadí-
Enríquez.

Al peu de la lletra
Per tal de prevenir la contaminació lumínica 
al territori català i evitar-ne els problemes 
que se’n deriven, la Generalitat va promul-
gar la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn, que un decret del 200� va desenvo-
lupar, aportant les pautes que en permeten 
l’aplicació.

El decret zonifica el territori català, deter-
minant espais amb diferents capacitats 
d’emissió lumínica. Així, hi ha zones, on es 
desenvolupa molta activitat industrial o hi 
passen vies de trànsit molt freqüentades, 
que, per necessitats de l’activitat, tenen unes 
capacitats lumíniques molt elevades, mentre 
que n’hi ha d’altres, com poden ser espais 
protegits, que tenen molta menys capacitat 
lumínica. 

El primer pas, la prevenció

Per tal de no patir els efectes nocius que pot comportar la contaminació lumínica, el 
millor és  anticipar-se, és a dir, prevenir-la. La prevenció de la contaminació lumínica té 
com a objectiu mantenir, tant com sigui possible, les condicions naturals de la nit. Amb 
una instal·lació correcta de la il·luminació exterior és possible una bona observació del 
cel de nit, alhora que els espais on s’ha de desenvolupar l’activitat humana no en sur-
ten perjudicats, sinó que se’n garanteix la llum necessària.

Així, i per tal de vetllar per la qualitat del cel de nit a Catalunya, el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat compta amb l’Oficina per a la Prevenció de la 
Contaminació Lluminosa, un organisme que proposa els llocs d’especial valor astronò-
mic i en defineix les àrees d’influència, a la vegada que, i juntament amb els ajunta-
ments, porta a terme la zonificació del territori català, segons el grau de protecció a la 
contaminació lumínica assignat a cada zona. Aquesta oficina també assessora els titu-
lars de les instal·lacions d’il·luminació exterior, tant públics com privats, sobre aspectes 
relatius a la prevenció de la contaminació lumínica, a fi de promoure l’adequació a la 
normativa vigent, i és l’encarregada de controlar que els municipis la compleixin a tra-
vés dels plans d’adequació. 

contaminació lumínica

La Generalitat 
va promulgar 
la Llei 6/2001 
d’ordenació 
ambiental de 
l’enllumenament 
per a la protecció 
del medi nocturn.



�
número 31

El decret també preveu, entre d’altres, el 
tipus d’enllumenat que s’hi ha de posar, 
la potència que ha de tenir i les caracte-
rístiques tècniques que ha de complir en 
cadascuna de les zones. Aquest docu-
ment dedica part del seu text al règim 
econòmic i fixa una convocatòria d’ajudes 
del Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat per tal que els municipis 
puguin dur a terme, sense problemes, els 
requeriments que la llei preveu, així com 
mecanismes d’inspecció, control i règim 
sancionador.

Beneficis per a tots
Una adequada il·luminació exterior 
suposa uns beneficis socials i ambientals 
innegables, tenint en compte l’estalvi de 
contaminació ambiental que genera. Con-
cretament, reduint la il·luminació exterior 
als nivells adequats, s’obté un estalvi 

significatiu en el consum d’energia elèc-
trica, l’extracció de recursos naturals 
i l’emissió de gasos contaminants. En 
aquest sentit, l’Ajuntament de Reus és 
un dels que treballa des de fa temps 
per reduir el consum energètic, tal com 
explica el tècnic responsable en enllume-
nat públic de l’Ajuntament, Josep Maria 
Ollé: “Un dels projectes que hem dut a 
terme és al Pinar, una urbanització de 
Reus, on hem substituït llums de 2.500 
watts per llums de 20 watts, amb un 92% 
d’estalvi energètic que no suposa, però, 
cap perjudici pels veïns, ja que el barri 
segueix amb uns nivells d’il·luminació 
que garanteixen la seguretat i la visibilitat 
adequades.”

Però a més de preservar els recursos 
naturals i l’energia, una il·luminació 
adequada permet protegir de la conta-
minació lumínica els espais naturals i la 
fauna activa a la nit, i contribueix a fer 
possible un desenvolupament sosteni-
ble. Aplicant les tecnologies disponibles 
per estalviar energia, es modernitza i 
millora l’eficiència i la seguretat de les 
instal·lacions d’il·luminació exterior, 
conciliant la il·luminació artificial amb la 
claror natural de la nit, i valorant la pre-
servació de la biodiversitat.

Cal tenir en compte, però, que els 
beneficis de dur a terme una adequa-
da il·luminació exterior,  però, no són 
només ambientals sinó també socials. 
“La contaminació lumínica impedeix a 
la població gaudir del cel nocturn com 
a paisatge natural. Si emetem massa 
llum, li robem a la gent part de l’entorn 
natural”, afirma l’astrònom David Galadí-
Enríquez. 

I és que una de les finalitats de la regula-
ció de la il·luminació dels espais exteriors 
és respectar el dret de les persones a 
gaudir de la visió del cel a la nit sense 
llums artificials. Es tracta, simplement, de 
recuperar allò que el progrés a vegades 
ha fet que es perdés innecessàriament, 
de manera que la il·luminació exterior 
sigui només la que cal.
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Una adequada 
il·luminació 

exterior suposa 
uns beneficis 

socials i 
ambientals 
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La llei que regula la contaminació lumí-
nica és del 2001 i el decret que la desen-
volupa és del 2005, però el cert és que 
encara no se’n sent a parlar gaire...
Un dels punts febles d’aquesta normativa és 
que, d’una banda, hi ha un desconeixement 
molt gran de què és la contaminació lumínica i 
de la pròpia normativa i, de l’altra, els muni-
cipis tenen encara poca capacitat tècnica per 
assumir-ne les competències. 

Perquè la responsabilitat recau sobretot 
en les administracions locals...
Sí, la normativa encomana gran part de les 
competències als municipis. Però a la realitat 
aquests municipis s’han trobat que sovint no 
han tingut l’assessorament o el recolzament 
necessaris per poder-la desenvolupar i això 
ha portat una mica a què la normativa s’hagi 
quedat en terreny de ningú, tot i que sí que 
hi ha molts municipis que estan redactant el 
Pla d’Adequació de la il·luminació exterior.

Els ajuntaments han d’adequar la 
il·luminació exterior dels seus municipis 
però, són els únics que han d’aplicar la 
normativa?
No, la normativa s’aplica a totes les 
il·luminacions exteriors, tant de privats com 
de públics. Així, s’aplica tant a l’enllumenat 

públic del carrer com als aparcaments de les 
grans superfícies, a les llums de Nadal que 
posa un veí al seu balcó, o als aparadors de 
les botigues. 

I com regula la normativa, per exemple, 
el tema de la llum dels aparadors?
Quan un aparador emet llum cap a l’exterior, 
es diu que emet llum intrusa, que és una 
llum que entra en un medi no desitjat. 
És la mateixa, per exemple, que emet 
l’enllumenat públic quan un fanal que està a 
sis metres d’alçada i justament dóna davant 
de la nostra finestra i ens entra llum a casa. 
És a dir, es dóna en qualsevol cas en què hi 
ha una llum que no es correspon amb aquell 
espai. Així, es considera que les llums dels 
aparadors emeten llum intrusa, envaeixen 
la via pública, si superen uns determinats 
valors màxims que la normativa determina 
en funció de la zona.

O sigui, que és molt important saber de 
quin tipus de zona es tracta per saber 
quina il·luminació exterior li correspon...
Sí, en cada municipi, la normativa ha deter-
minat diferents zones amb diferents capa-
citats d’emissió lumínica. Hi ha zones que 
tenen capacitats lumíniques molt elevades, i 
d’altres, que en tenen molta menys.

Entrevista a Isabel Junquera, consultora socioambiental

“Gran part de les competències recauen en els 
municipis”

“Hi ha molts 
municipis 
que estan 
redactant el Pla 
d’Adequació de 
la il·luminació 
exterior” 
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L’eSAM, un portal per al 
personal dels ens locals

L’eSAM és un portal a Internet que permet 
crear un entorn de treball virtual entre els tre-
balladors dels ens locals i el Servei d’Assistència 
Municipal. Aquest portal és una eina de treball 
dinàmica, dirigida al personal dels ens locals, que 
té per objectiu compartir i facilitar la localització 
d’informació útil dins de l’àmbit de la gestió 
local: normativa actualitzada, informes tipus, 
modelatge, subvencions, oferta formativa, res-
postes a consultes d’altres ens amb les mateixes 
problemàtiques, monogràfics, la SAMRevista, 
entre d’altres. Tota aquesta informació es troba 
classificada i elaborada per tal d’aconseguir pas-
sar de la gestió de la informació a la gestió del 
coneixement.
Per tant, l’eSAM posa el coneixement del Ser-
vei d’Assistència Municipal, així com, el d’altres 
unitats i organismes autònoms de la Diputació 
de Tarragona a l’abast dels ens locals. Aquest 
coneixement és fruit del treball diari dels seus 

professionals, tècnics i especialistes i, sens 
dubte, de la seva experiència i es tradueix en les 
seves pràctiques de treball a l’hora de donar res-
posta a les consultes del personal dels ens locals.
L’eSAM és una eina dinàmica que creix diària-
ment, actualment ja s’han introduït uns 1.000 
continguts amb informació actualitzada i 
d’interès pels ens locals i s’està treballant per 
millorar i ampliar els continguts, així com, per 
conèixer les preferències dels usuaris perquè 
l’eSAM sigui una eina més útil, fàcil i ràpida. El 
seu servei de subscripcions permet assaben- 
tar-se de les darreres publicacions amb contin-
guts d’interès, mitjançant una notificació per 
correu electrònic. Bona mostra de l’acollida que 
ha tingut l’eSAM i del seu ràpid creixement és 
que ja en formen part més de 1.500 usuaris 
dels ens locals de la província de Tarragona i uns 
120 de la resta d’administracions públiques i la 
previsió és que el nombre d’usuaris augmenti 

El Servei d’Assistència Municipal (SAM), amb l’objectiu de millorar el servei que ofereix als ens locals, 

ha implantat el projecte eSAM.

Actualment ja 
s’han introduït uns 

1.000 continguts 
amb informació 

actualitzada i 
d’interès pels 

ens locals i s’està 
treballant per 

millorar-los.
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Què s’hi pot consultar?

Entre d’altres informacions, hi podeu tro-
bar la normativa publicada en el Diari Oficial 
de les Comunitats Europees, Butlletí Oficial 
de l’Estat, Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província, d’interès pels 
ens locals de la província de Tarragona. A 
més si no es troba alguna informació es 
pot utilitzar el formulari de ‘Suggeriments’ 
indicant quina informació s’estava cercant.

considerablement.
A més, el Servei d’Assistència Municipal en el 
seu esforç continu per dinamitzar aquesta eina 
i millorar el servei als ens locals, està treballant 
perquè l’eSAM avanci cap a un espai neutre, en 
el sentit que els mateixos tècnics de qualsevol 
ens públic incorporin els seus propis continguts 
per compartir amb la resta d’usuaris de l’eSAM i 
es creï, així, una gran comunitat virtual integra-
da per usuaris de les diferents administracions 
públiques amb experiència i coneixement dins 
del món local.

De primera mà
Tres usuaris habituals de l’eSAM ens apropen a la seva 
experiència.

Prudenci Borrell, secretari interventor de
l’Ajuntament de Riudecanyes

“Accedeixo al servei de l’eSAM des del primer dia que va sortir, com a mínim tres cops a la 
setmana, i el valoro molt positivament, perquè permet accedir de forma àgil a una informa-
ció útil i gratuïta, que en cas contrari seria difícil d’aconseguir per una altra banda. L’utilitzo, 
especialment, per consultes sobre normativa, modelatge i subvencions. Tot i que normal-
ment sempre acabes trobant la informació que busques, m’agradaria poder-hi trobar encara 
més contingut. En qualsevol cas, recomano aquest servei a tots aquells ajuntaments que no 
l’hagin utilitzat mai o no l’utilitzin habitualment”.

Josep Maria Palau, secretari interventor de
l’Ajuntament d’Els Pallaresos

“Em connecto al servei sempre que ho necessito, de vegades hi puc arribar a accedir fins a 
quatre cops al dia, segons quines siguin les meves necessitats. Especialment consulto aspec-
tes sobre liquidacions, bases, pressupostos... Em resulta de gran ajuda, però sobretot em 
dóna tranquil·litat ja que em permet comprovar que la feina que estic fent està ben feta. És 
una bona eina d’assessorament, tot i que cada cop, potser per excés d’informació, la trobo 
una mica més complicada. És clar, que aleshores sempre es pot recórrer a fer una consulta 
personal. Cal reconèixer que per als ajuntaments petits, com el nostre, l’eSAM és una eina 
clau”.

Amparo Climent, secretària interventora de
l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol

“Recordo encara la presentació que ens van fer del servei a la Diputació de Tarragona. Des 
d’aquell moment ja em va convèncer i ara accedir-hi per mi s’ha convertit en una rutina més 
dins de la meva activitat laboral. La idea del servei és molt bona perquè t’ajuda a treballar al 
moment sense haver de recórrer a una segona persona perquè et solucioni el dubte. Pot-
ser hi ha algun aspecte pendent de potenciar, com la reciprocitat, encara no compartim el 
coneixement entre usuaris, i això podria ser molt útil. Trobo a faltar també al portal d’entrada 
un enllaç que et condueixi directament a les lleis bàsiques, però això segur que amb el temps 
es millorarà. D’altra banda, també m’ha sorprès gratament la rapidesa de resposta davant 
dels dubtes”

Els usuaris 
de l’eSAM hi 
consulten 
sobretot 
aspectes de 
normativa, 
modelatges, 
subvencions, 
etc.

servei eSAM
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La Diputació inaugura 
noves aules de formació

Des d’inicis d’octubre ja es troben en fun-
cionament les noves aules de formació de 
la Diputació, que es troben ubicades en un 
nou espai, concretament al número 6 del 
carrer Carles Riba de Tarragona, a la zona de 
la Vall de l’Arrabassada.
La Unitat de Formació disposa d’un quadre 
de professors experts en administració local. 
La gran varietat de propostes formatives 
del centre (cursos, tallers, jornades, comu-
nitats de pràctica) combina la teoria amb la 
pràctica, per tal de respondre així a totes 
les necessitats de formació dels ens locals. 
Així mateix, la Diputació organitza activitats 
formatives en diferents municipis i també 
activitats on line, per facilitar l’accés a les 
matèries que s’hi imparteixen. L’any pas-
sat, la Diputació va organitzar 146 activitats 
formatives, i van rebre formació 3.370 per-
sones, la majoria empleats públics dels ens 
locals.

A l’acte d’inauguració, que va tenir lloc el 
passat 24 de novembre, hi van assistir el 
president de la Diputació de Tarragona, 
Josep Poblet; el diputat delegat del SAM, 
Joaquim Nin, el vicerector de Transferència 
i Innovació de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), Josep Anton Ferré, i el catedràtic de 
Dret Administratiu de la Universitat del País 
Basc Iñaki Lasagabaster, que va pronunciar la 
conferència L’autonomia local com a principi 
del dret públic europeu. El president de la 

Diputació va destacar la importància de la 
formació en la funció pública i va ressaltar 
l’estreta vinculació amb la URV en matèria 
de formació.
L’acte d’inauguració de les noves aules va 
coincidir amb l’inici del mestratge en Gestió 
i Dret Local i del postgrau en Contractació, 
i amb el lliurament dels certificats del post-
grau en Gestió i Dret Local (2007/2008) i en 
Gestió Gerencial Local (2007/2008).

La Diputació de Tarragona ha posat en marxa els nous espais de formació del SAM. 

Concretament, aquesta unitat està especialitzada en l’organització d’activitats 

formatives.

Característiques dels 
nous espais

- En total són sis espais: quatre aules de 
formació i dos àmbits d’administració

- Una de les aules disposa d’equipament 
informàtic adaptat a les noves tecnologies i 
amb connexió a internet.

- Totes les aules disposen de canó de pro-
jecció, ordinador, pissarres, paperògraf, 
ordinador portàtil i opcionalment es pot 
disposar de TV, càmera i reproductor de 
vídeo.

- El disseny de les aules permet una poli-
valència en la distribució de mobiliari i 
d’espais, de tal manera que es pot adaptar 
a classes presencials tradicionals, a treballs 
en gran grup, a grups reduïts, etc.
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Jesús Fernández Gómez, alumne de l’Àrea de Formació del SAM 

“Cal donar un deu als 
qui van dissenyar el curs”

Per quin motiu es va considerar que era 
important seguir aquesta formació?
El curs ens va semblar interessant des d’un 
primer moment.  Els controls i les proves 
d’alcoholèmia cada vegada són més deman-
dats pels usuaris de la via pública que volen 
gaudir del seu dret a conduir segurs amb 
plena llibertat. Això implica que els agents 
encarregats de vetllar per la seva seguretat 
hagin d’estar en constant formació i reciclat-
ge per tal de garantir que les actuacions es 
fan d’una banda amb total garantia de lega-
litat pels ciutadans, i de l’altra amb garanties 
de seguretat pels agents que hi participen. A 
tot això hem de sumar les recents reformes 
del Codi Penal en relació als delictes contra 
la seguretat viària, que van ser tractats pel 
personal docent.        

A quin perfil responien els assistents al 
curs?
En total vam ser 45 assistents, tots ells 
membres de la policia local de Tortosa i de 
les altres policies locals i cossos de vigilants 
dels diferents municipis de les Terres de 
l’Ebre. Es tractava especialment d’agents i 
comandaments amb perfil jove i amb mol-
tes ganes d’aprendre i millorar professional-
ment. 

 Quins són als aspectes més positius a 
destacar del curs?
El que més va agradar del curs és que va ser 
molt pràctic. Tenia tres sessions teòriques, 
dues de les quals van ser impartides per un 
jutge, i dues sessions pràctiques. De fet, va 
fallar molt poca gent durant el curs, fet que 

demostra l’interès per part dels assistents 
a seguir. I és que aquest, tot i la seva com-
plexitat, estava molt ben organitzat, la Unitat 
de Formació del SAM va fer una excel·lent 
tasca de coordinació. Cal donar un deu a la 
gent que va dissenyar i coordinar el curs.               

Quins aspectes s’hi van tractar?
A les sessions teòriques es va fer un repàs 
del tractament penal i administratiu de la 
conducció sota els efectes de l’alcohol, i 
també dels diferents tipus d’aparells detec-
tors de l’alcoholèmia. Després es van rea-
litzar dues sessions pràctiques i per últim 
una sessió amb el mateix jutge, perquè els 
agents veiessin com finalitzaven judicialment 
les actuacions policials encetades.     

En què va consistir exactament la part 
pràctica?
Les pràctiques van consistir en la realització 
de diferents controls d’alcoholèmia reals pels 
carrers del municipi. Tot això en un cap de 
setmana, un divendres i un dissabte per la 
nit. Vam optar per realitzar una de les nits 
dos macrocontrols d’alcoholèmia i drogues, 
de 23 agents cadascun, en dos punts estra-
tègics de la ciutat; i l’altra nit vam realitzar set 
petits controls, de sis agents cadascun.

Com s’estan aplicant els coneixements 
apresos en el dia a dia de la policia local 
de Tortosa?
Des de llavors hem continuant efectuant els 
controls al municipi, però amb més profes-
sionalitat, amb un plus de qualitat, aprofitant 
així els coneixements adquirits. 

Jesús Fernández Gómez, inspector cap de la Policia Local de Tortosa, va realitzar fa unes setmanes el curs 

d’Actualització en control d’alcoholèmia. En les següents línies explica la seva experiència, que valora molt 

positivament.

noves aules
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Calendari d’activitats 
formatives

Econòmic

Comptabilitat pública local (nivell ini-
cial)
Comarca: Baix Penedès
Hores:  20
2, 4, 9, 11, 16 i 18 de juny / De 16.30 a 
20h

Gestió pressupostària
Comarca: Conca de Barberà /Alt Camp
Hores:  25
Dates: 2, 14, 19, 21, 26 i 28 de maig / De 
16.30 a 20h

Gestió estratègica i qualitat

Gestió de la qualitat 
Comarca: Baix Ebre
Hores:18
Dates: 25 de març, 1, 15, 22 i 29 d’abril  i 
5 de maig/ De 16.30 a 19.30h

Jurídic

Bàsic de contractació
Comarca: Tarragonès
Hores: 25
Dates: 10, 17, 24 febrer, 3, 10, 17  i 24 
març / De 16 a 19.30h 

Bàsic de contractació
Comarca: Priorat
Hores: 15
Dates: Pendent de determinar

Subvencions
Comarca: Tarragonès
Hores: 18
Dates: 4, 11, 18, 25 març, 1 i 15 abril / De 
16.30 a 19.30h

Recursos administratius
Comarca: Alt Camp
Hores: 5
Dates: 27 de febrer / De 9 a 14h

Recursos administratius
Comarca: Baix Ebre
Hores: 5
Dates: 27 de març / De 9 a 14h

Recursos administratius
Comarca: Tarragonès
Hores: 5
Dates: 13 de març / De 9 a 14h

Activitat administrativa

Llenguatge administratiu
Comarca: Tarragonès
Hores: 24
Dates: 5, 12, 19, 26 de març, 2, 16, 23, 30 
abril / De 16.30 a 19.30h

Redacció i presentació d’informes i 
resolucions
Comarca: Tarragonès
Hores: 18
Dates: 17, 19, 24, 26 febrer, 3 i 5 març / 
De 16 a 19h

Elaboració de documents administra-
tius
Comarca: Baix Ebre
Hores: 30
Dates: 16, 18, 23 i 25 febrer, 2, 4, 9 i 10 
març (18, 23 febrer, 4, 9 març de 10 a 
14 h – 16, 25 febrer, 2, 10 març de 16 a 
19.30h) 

Elaboració de documents administra-
tius
Comarca: Tarragonès
Hores: 30
Dates: 16, 18, 23, 25 febrer, 2, 4, 9 i 10 
març (16, 25 febrer, 2, 10 març de 10 
a 14h – 18, 23 febrer, 4, 9 març de 16 a 
19.30h) 

Procediment administratiu
Comarca: Tarragonès
Hores: 28
Dates: 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 març i 2 
abril / De 16.30 a 20h 

Procediment administratiu
Comarca: Conca de Barberà
Hores: 28
Dates: 14, 21, 23, 28, 30 abril, 5, 7, 12, 14 
maig / De 16.30 a 19.30h 

Formació bàsica per  
administratius
Comarca: Baix Penedès
Hores: 27
Dates: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de maig 
i 2 de juny / De 16.30 a 19.30h

Formació bàsica per  
administratius
Comarca:  Ribera d’Ebre
Hores: 27
Dates: 14, 19, 21, 26 i 28 de maig i 2, 4, 9 
i 11 de juny / De 16.30 a 19.30h

Econòmic

Gestió pressupostària
Comarca: Baix Ebre / Montsià 
Hores: 21
Dates: 16, 18, 23, 25 i 30 març, 1 abril / De 
16.30 a 20h 

Comunicació, informació 
i habilitats

Gestió del temps i 
prevenció de l’estrès
Comarca: Tarragonès
Hores: 15
Dates: 2, 9, 16, 23 i 30 de març / De 16.30 
a 19.30h

Informàtica i noves 
tecnologies

Acces avançat
Comarca: Tarragonès
Hores: 24
Dates: 11, 16, 18, 23, 25, 30 març / De 9 a 13h

Excel avançat
Comarca: Tarragonès
Hores: 28
Dates: 17, 19, 24, 26 febrer, 3, 5, 10 març / 
De 9 a 13h

Excel bàsic
Comarca: Tarragonès
Hores: 27
Dates: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 febrer, 3 
març / De 16 a 19h

Power Point
Comarca: Tarragonès
Hores: 20
Dates: 12, 17, 19, 24, 26 març / De 9 a 14h

Word avançat
Comarca: Tarragonès
Hores: 24
Dates: 18, 23, 25 febrer, 2, 4, 9 març / De 
9 a 13h

Urbanisme

Taller de tramitació de llicències urba-
nístiques

Comarca: Tarragonès
Hores: 20
Dates: 19 i 26 de febrer, 5 i 12 març / De 
9 a 14h
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“També els 
moments difícils són 

oportunitats”

Quins són els principals reptes de govern 
per aquest mandat?
Els reptes principals els podem situar en dife-
rents àmbits. Un primer, treballar per la integra-
ció dels nouvinguts, que representen un 25% 
de la població, un percentatge que s’ha assolit 
en molt pocs anys, i això fa que sigui una de les 
nostres prioritats. Un altre objectiu del mandat 
és treballar per les instal·lacions esportives: el 
dèficit de la ciutat és molt important i s’estan 
fent moltes infraestructures. I l’altre gran àmbit 
és la recuperació del nucli antic, que és fona-
mental. A banda, hi ha un altre gran repte que 
ens ha agafat desprevinguts, i és el de gestionar 
la crisi a la ciutat i al territori.

Com està vivint aquesta crisi la població i 
què fa l’Ajuntament per ajudar la ciutada-
nia? 
Estem en una situació de crisi difícil, no compa-
rable a altres situacions. Però, parlant-ne tant, 
l’estem accentuant i el que cal fer és prendre 
mesures per intentar solucionar-la. L’any 2008 ha 
estat difícil però, a Tortosa en concret, la crisi no 
ha tingut una gran incidència. Més enllà d’ajustar 
tots els impostos, que és bàsic, i el pressupost 
al màxim, també prenem mesures proactives 
per fomentar la instal·lació de noves empreses 

i noves activitats. Perquè també els moments 
difícils són oportunitats. També estem prenent 
mesures per reforçar la gent més necessitada a 
través de l’àrea d’acció social, que es veu molt 
reforçada, i de totes les polítiques de formació. 
Tenim projectes de la Generalitat i alguns del 
mateix ajuntament per tal que la població que 
accedeix al món laboral, que cada vegada és més 
exigent, estigui més formada. I qui pensa que 
això la crisi ho ablanirà s’equivoca. L’exigència del 
món laboral serà molt més elevada i, per tant, 
necessitem gent ben formada.

En quines accions es concreta aquest 
foment de la formació? 
En una quantitat molt important de projectes, 
alguns vinculats a Plans d’Ocupació i tallers 
ocupacionals; també tenim escoles tallers; fem 
cursos específics, com informàtica o idiomes; i 
disposem d’un Centre de Formació Professional.

Un 25 % de la població de Tortosa és immi-
grant. Com es dóna acollida als nouvinguts? 
El que estem reforçant essencialment és la inte-
gració de la població reagrupada. Tortosa és, a 
nivell de província, la tercera ciutat que té més 
reagrupats. Qui ve i reagrupa la seva família ho 
fa amb una vocació de permanència i, per tant, 

D’entre els principals reptes de futur per a Tortosa, Ferran Bel, alcalde de la ciutat, en destaca la integració 

dels nouvinguts, la construcció de noves instal·lacions esportives així com la recuperació del casc antic 

de la localitat, i la gestió de la crisi econòmica. Subratlla, a més, la inversió de l’ajuntament en polítiques 

mediambientals i noves tecnologies.

Ferran Bel, alcalde de Tortosa

entrevista
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no és aquell nouvingut que avui hi és però que 
si el dia de demà no hi ha feina acabarà marxant. 
Estem fent esforços per a les persones que 
arriben aquí de la mà de la seva família i treba·
llem en diferents àrees. Treballem tant des de la 
inserció laboral de dones reagrupades com des 
de l’àmbit de l’escola i dels nens, en col·laboració 
amb diferents entitats de la ciutat, perquè 
també s’ha demostrat que si els nens s’integren, 
acaben integrant els pares. El que passa és que 
és molt difícil perquè es tracta de cultures molt 
diferents, i el que és vàlid per un determinat 
col·lectiu no ho és per un altre. Juntament amb 
el Consorci de Normalització Lingüística hem 
incrementat el número de cursos de català per 
a nouvinguts, amb l’èxit que no només s’han 
multiplicat per dos els cursos sinó també els 
assistents. Són cursos que s’estan omplint. I 
també en altres àmbits, com el cultural o l’espor·
tiu, s’estan fent accions per intentar incorporar 
aquestes persones. En quatre o cinc anys, hem 
passat d’un percentatge del 7 o 8% al 25% d’im·
migració: molta gent nouvinguda en molt poc 
temps. I també els nouvinguts estan fent un 
esforç. Per exemple, n’hi ha que col·laboren amb 
la policia local per evitar l’explotació d’aquests 
nouvinguts, perquè hem detectat que entre ells 
mateixos hi ha certa tendència a explotar els més 
dèbils, que estan sense papers, cobren sous abu·
sius, i viuen en habitatges que no compleixen 
unes mínimes condicions.

A nivell d’infraestructures, quins projectes 
s’estan duent a terme a la ciutat? 
El projecte més important és la recuperació 
del casc antic i per això li hem donat un impuls 
durant l’últim any. Estem remodelant carrers i 
edificis del casc antic i també treballem en les 
instal·lacions esportives. Vam inaugurar una 
pista d’atletisme amb camp de gespa artificial, 
estem fent les obres pel que ha de ser el futur 
centre de tecnificació ciclista, que serà un punt 
de referència a nivell nacional en l’àmbit ciclista, 
i estem redactant el projecte d’un gran complex 
de piscines, amb una piscina olímpica de 50 
metres, que també serà una referència d’instal·
lacions esportives a nivell nacional. A més, i això 
coincideix amb les sol·licituds del mandat, estem 
treballant ja en tres grans aparcaments soterrats 
de rotació, que es convertiran en quatre en pocs 
mesos. Avui Tortosa només té un aparcament 
soterrat de rotació, que es va construir fa 23 
anys. Aquest és un dels altres elements impor·
tants. 

Tortosa també té un campus universitari. 
Quin impacte té sobre la població?
La Universitat Rovira i Virgili ha fet una aposta 
molt important a Tortosa. A la ciutat hi ha altres 
universitats presents i apreciem molt el seu tre·
ball. Però qui ha fet una aposta més important 
en universitat presencial és la Rovira i Virgili i el 
seu campus ha donat una transformació especial 

“En quatre o 
cinc anys, hem 

passat d’un 
percentatge del 

7 o 8% al 25% 
d’immigració: 

molta gent 
nouvinguda en 

molt poc temps”
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a la ciutat. En aquests moments hi ha 500 alum·
nes i l’objectiu és que en pocs cursos es pugui 
fixar un mínim de mil alumnes, i Tortosa sigui 
una veritable ciutat universitària. I tinc un interès 
especial a insistir que aquest campus està ubicat 
a Tortosa però que no és el campus de Tortosa, 
és el campus de tot el territori, el campus de les 
Terres de l’Ebre. Estem pendents que el govern 
de la Generalitat doni la seva autorització final 
perquè es construeixi un nou gran campus a 
Tortosa i això té un efecte especial en molts 
sentits. No només perquè es crea un campus 
universitari a la ciutat, sinó perquè molt joves no 
hauran de marxar per fer els estudis i això arrela 
més la població al territori. A més, la universitat 
té una gran funció que no és només la formativa 
sinó la de recerca i, en aquest sentit, s’està fent 
també un esforç important pel que fa a la col·
laboració entre universitat i empresa, que d’aquí 
a uns anys tindrà els seus fruits. 

Tots els municipis estan interessats a dur a 
terme polítiques mediambientals. Què està 
fent en aquest sentit Tortosa?
Des de l’Ajuntament estem duent a terme mol·
tes actuacions pel que fa a medi ambient. Ara 
mateix estem redactant l’Agenda 21, que és el 
que ens servirà de marc general. Des de l’àrea 
de medi ambient s’estan fent esforços amb el 
control dels abocaments. Al conjunt industrial 
del Baix Ebre no hi havia cap normativa al res·
pecte i ara, també en contacte amb les diferents 
empreses, hem aprovat una norma que regularà 
els abocaments a la xarxa de clavegueram al polí·
gon. Més enllà de les polítiques de conscienciació 
que duem a terme a les escoles, s’està fent una 
cosa tan senzilla que no s’havia fet mai a Tortosa 
com són els carrils bici. Al final del mandat jo crec 
que es podrà anar per una part molt important 
de la ciutat a través de carrils bici. Tortosa és una 
ciutat que pot donar exemple en aquest sentit. 
A més, estem millorant les taxes de recuperació 
de residus, canviant el sistema de recollida selec·
tiva i implantant la recollida orgànica.

També han apostat per l’estalvi energètic...
Sí, en l’enllumenat de Nadal, en la instal·lació 
d’energia solar a diferents equipaments. De fet, 
estem treballant en modificacions per tot l’enllu·
menat. Hi ha un projecte molt ambiciós...

Com creu que les noves tecnologies han 
revolucionat l’Administració local en els 
darrers anys?
Absolutament. Seria impossible que els ajun·
taments estiguéssim donant avui els serveis 
que donem sense les noves tecnologies. Seria 
impensable. Durant els últims anys, els ajunta·

ments dels pobles dels voltants han millorat molt 
i ha augmentat positivament la percepció del 
ciutadà. Però jo sóc dels que pensa que encara 
queda molt camí per recórrer. Estem treballant 
en molts projectes diferents. Per exemple, tre·
ballem perquè els arquitectes puguin obtenir les 
llicències d’obres via telemàtica, cosa que ens 
facilitaria molt la feina. Tortosa té un gran repte 
que es podrà materialitzar durant el 2009·2010, 
en col·laboració fonamental, amb el Departa·
ment de Governació, i és que la fibra òptica 
ar·ribi a la ciutat. Així, es convertiria en la ciutat 
amb més quilòmetres de fibra òptica pública en 
poc temps. I això és un element que millorarà la 
competitivitat, no només de les administra· 
cions que estan a Tortosa sinó també de tota la 
ciutat. 

Està clar que les altres administracions han 
de col·laborar per fer realitat aquests canvis 
però també cal un esforç de la ciutadania. 
És aquest el cas de Tortosa?
Sí, i jo crec que si no hem implantat més les 
noves tecnologies és perquè no ho hem sabut 
incentivar prou, i fins i tot en ocasions no podem 
respondre amb la mateixa rapidesa amb què 
està evolucionant la tecnologia i la ciutadania. 
Evidentment, la pressió de les noves tecnologies 
per a una persona de 60 anys no és la mateixa 
que per a una persona de 25, i per aquestes 
potser a vegades no responem amb suficient 
agilitat.

Quin ha de ser el pes de la ciutadania dins 
del govern municipal?
La ciutadania té un pes molt important: és qui 
determina el govern local quan hi ha eleccions 
municipals. El responsable polític que es presen·
ta cada quatre anys a la ciutadania dient “Dóna’m 
confiança que jo ja faré”, ja no tornarà a ser mai 
més perquè les ciutats avancen, es desenvo·
lupen, i la gent vol participar en activitats col·
lectives al llarg de l’any. Però no hem de caure 
en el parany que quan es parli de processos de 
participació siguin processos en què acabi partici·
pant molt poca gent. Perquè llavors cauríem en 
el mateix error, només que junt amb els respon·
sables polítics n’hi hauria uns quants més que 
acabarien decidint per on van les polítiques de la 
ciutat. La primera responsabilitat és dels repre·
sentants que surten elegits del procés electoral. 
Però les entitats que estan treballant dia a dia a 
la ciutat han de tenir una participació bàsica en la 
gestió local. Avui en dia ningú pot pensar que es 
pot fer una programació cultural en una ciutat 
sense tenir en compte les diferents associacions 
que treballen en l’àmbit cultural, i així en els dife·
rents àmbits. 

PERSONAL

Una ciutat per viure 
Tortosa
Un lloc per estiuejar 
Els Alps italians
Com li agrada passar el temps 
lliure? 
Amb la família
El seu racó preferit de Tortosa 
El parc municipal
Què s’enduria a una illa deser-
ta? 
La família
Si no fos alcalde, quina altra 
feina li hauria agradat fer? 
Economista
El seu major defecte 
Sóc massa impulsiu
La seva major virtut 
La constància
Quina frase li agrada dir 
sovint? 
Ho farem tots plegats 

TORTOSA EN XIFRES
Font: Idescat

Població (any 2007): 34.832 (17.903 homes i 
16.929 dones)

Superfície (en km2): 218,5

Densitat de població: 159,4 (hab/km2)

Nacionalitats (any 2007): 
Espanyola: 28.380
Resta UE: 1.811
Resta Europa: 398
Àfrica: 1.982
Amèrica del Nord i Central: 87
Amèrica del Sud: 925
Àsia i Oceània: 1.249

Fotografía esquerra: Panoràmica de 
la ciutat de Tortosa.
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Acord per impulsar 
l’administració electrònica als 
ajuntaments

El president de la Diputació de Tarragona, 
Josep Poblet, i el conseller de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat, 
Jordi Ausàs, són els signants del conveni 
de col·laboració per a l’impuls i desenvolu-
pament de l’administració electrònica als 
ajuntaments i altres entitats locals de la 
demarcació de Tarragona. L’acord estableix 
que el Consorci Administració Oberta Elec-
trònica de Catalunya (AOC), vinculat al 
Departament de Governació i Administra-
cions Públiques, transferirà a la Diputació 
de Tarragona la quantitat de 162.000 euros 
per al finançament de les despeses que 
aquesta institució realitzi en la prestació de 
serveis en matèria d’administració electrò-
nica.

La quantitat que s’aporta a la Diputació va a 
càrrec del pressupost de l’AOC i es transfe-
rirà en dues parts iguals: una en signar-se 
el conveni, i l’altra en finalitzar l’exercici, 
atenent als serveis oferts i prestats per la 
Diputació als ens locals. El conveni inicial 
entre la Diputació i l’AOC, ara prorrogat, es 
va signar al novembre de 2007.

La Diputació i 19 patronats de 
turisme promouran la Costa 
Daurada a nivell nacional i 
internacional

El Patronat de Turisme de la Diputació 
de Tarragona i un total de 19 patronats 
municipals de turisme de la demarcació 
promouran conjuntament els atractius de 
la Costa Daurada arreu del mercat nacional 
i internacional. Així s’estipula en el conveni 
còrner 2009, un acord que té com a objec-
tiu la participació conjunta i coordinada de 
les institucions signants als programes de 
fires internacionals, nacionals i estatals de 
Turisme de Catalunya.

La materialització d’aquest conveni ha anat 
a càrrec del president de la Diputació de 
Tarragona, Josep Poblet, del president del 
Patronat de Turisme de la Diputació, Joan 
Aregio, i dels representants dels patro-
nats municipals de turisme de Tarragona, 
Reus, Torredembarra, Creixell, Cambrils, 
l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors, 
Altafulla, Mont-roig del Camp, Cunit, Roda 
de Barà, El Vendrell, Calafell, Salou, Vila-
seca/La Pineda Platja, Valls i Montblanc, així 
com de representants del Consell Comarcal 
de la Conca de Barberà en representació de 
La Ruta del Cister, del Consell Comarcal del 
Priorat i de Port Aventura.

Concretament, es desenvoluparan dos pro-
jectes conjunts de participació en un únic 
“còrner” en un total de 4 fires internacio-
nals: ITB (Berlín), MAHANA (Tolosa), VAKAN-
TIEBEURS (Utrech), i WTM (Londres); 3 fires 
estatals: EXPOVACACIONES (Bilbao), FITUR 
(Madrid) i NAVARTUR (Pamplona); i una fira 
nacional: SITC (Barcelona).

Mitjançant la participació conjunta i coordi-
nada a les fires, la Diputació i els patronats 
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municipals de turisme involucrats en aquest 
projecte pretenen optimitzar la gestió de 
temps i recursos, augmentar l’eficàcia de 
les accions de promoció i reforçar la noto·
rietat de les diferents marques turístiques 
involucrades.

La Diputació impulsa la millora 
de la Via Verda que uneix el 
Baix Ebre i la Terra Alta

El Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona, conscient de la necessitat de 
preservar i millorar els itineraris d’interès 
natural, ha concedit un total de 120.000 
euros per arranjar, mantenir i millorar la Via 
Verda que uneix el Baix Ebre i la Terra Alta. 
En aquest sentit, el president del Patronat 
de Turisme de la Diputació de Tarragona, 
Joan Aregio ha signat dos convenis de col·
laboració, l’un amb el president del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Andreu Martí, i l’al·
tre amb el president del Consell Comarcal 
de la Terra Alta, Pere Martí.

L’objectiu del conveni subscrit amb el 
Consell Comarcal del Baix Ebre és el de 
millorar la Via Verda en el tram de 22,4 
km, comprès entre Tortosa i Benifallet, 
que es considera un dels atractius turístics 
més importants d’aquesta comarca. La 
millora s’efectuarà a través de les accions 
de manteniment, il·luminació de túnels, 
senyalització d’accessos i rehabilitació de 
les estacions d’Aldover i Benifallet de la Via 
Verda. Accions per les quals la institució 
intercomarcal destinarà un total de 60.000 
euros.

La finalitat de l’acord signat amb el Consell 
Comarcal de la Terra Alta és el d’optimitzar 
la Via Verda, en aquest cas, en el tram de 
23,6 km, comprès entre Arnes i El Pinell de 
Brai. Les accions que  s’hi duran a terme, 
i per les quals la Diputació destinarà un 
total de 60.000 euros, seran entre d’altres, 
l’esmena de desperfectes ocasionats a la 
Via Verda per les inclemències de l’oratge 
o pel trànsit de vianants i bicicletes i diver·
ses accions de senyalització. Aquest tram 
també es considera un dels atractius turís·
tics més destacats de la zona.

Èxit de la TINETjornada sobre 
edició i producció de vídeos 
digitals

Prop de 200 participants van assistir el 
passat mes de novembre a la TINETjor·
nada que organitza cada any l’Organisme 
Autònom per a la Societat de la Informació 
(OASI), i que, en aquesta ocasió, estava 
dedicada a l’edició, producció i  publicació 
de vídeos digitals a la Xarxa.

La cita tinetaire va comptar amb la parti·
cipació del director de cinema tarragoní, 
José Luis Montesinos i del director del Fes·
tival REC, Xavier García Puerto, que van fer 
una aproximació al món del vídeo digital 
des del seu àmbit professional. 
Per altra banda, Jaume Parés, un tinetaire 
expert en la matèria, va compartir els seus 
coneixements amb els assistents. Un taller 
pràctic a càrrec de Carles Gisbert va servir 

actualitat
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per cloure la sessió formativa, que va aple-
gar nombrosos assistents. 

Amb la celebració de la TINETjornada, 
OASI vol apropar temes d’avantguarda 
als tinetaires, als usuaris de TINET, i a tots 
aquells ciutadans, sigui quin sigui el seu 
àmbit d’actuació professional i personal, 
que desitgin estar ben informats sobre els 
aspectes punters i d’innovació d’Internet 
i de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació.

La Xarxa ciutadana Tinet compta amb 
més de 26.000 usuaris, dels quals més de 
6.000 disposen d’una pàgina web allotjada 
a TINET. Així ho van assenyalar el director 
d’OASI, Enric Brull, durant l’acte de presen-
tació de la Tinet Jornada.

Els contes de Pere Calders, 
protagonitzen el cicle de 
“Recuperem la paraula”

El cicle de lectures “Recuperem la paraula”, 
que organitza la Diputació coincidint amb 
els actes de la Tardor Literària, van arribar al 
novembre a la seva 5a edició, i ho van fer 
homenatjant l’escriptor Pere Calders. 
Durant el cicle, el Saló de Plens i el Museu 
d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
es van vestir de festa per acollir la lectura 
de l’obra Cròniques de la veritat oculta. Al 
llarg de les tres sessions, diverses persona-
litats del món cultural, social, polític i eco-
nòmic de la demarcació van posar veu als 
contes de Calders. Entre les assistents, la 
cantant Núria Feliu i la néta de l’escriptor, 
Diana Coromines. 

Des que es va iniciar el cicle, l’any 2004, 
més d’un centenar de lectors han parti-
cipat en aquesta festa de la paraula, una 
activitat literària que, tal com va manifestar 
el president de la Diputació de Tarragona, 
Josep Poblet, durant l’acte inaugural, té 
com a principal objectiu fomentar l’hàbit 
de la lectura i apropar a la ciutadania els 
nostres autors més universals.

Els millors productes de la 
demarcació, recollits al llibre 
Amb els cinc sentits 

L’Organisme Autònom Desenvolupament 
Local de la Diputació de Tarragona (OADL), 
conscient de la riquesa gastronòmica que 
posseeix el nostre territori ha emprès una 
campanya de suport i promoció als Produc-
tes Locals de Qualitat (PLQ). En aquest sen-
tit, ha editat quaderns amb receptes sobre 
la cuina de l’avellana de Reus, l’arròs del 
Delta de l’Ebre i el peix blau de Tarragona, i 
ha organitzat jornades de promoció i 
degustació d’aquests i altres productes. 

Ara, l’OADL ha editat el llibre Amb els cinc 
sentits, una publicació que recull tots els 
productes del Camp de Tarragona i les Ter-
res de l’Ebre que disposen de Denominació 
d’Origen i de Marca de Qualitat Alimentà-
ria, a més d’altres qualificacions. A través 
d’aquest llibre la Diputació de Tarragona 
vol donar a conèixer els atractius gastro-
nòmics de les nostres comarques. Amb els 
cinc sentits ofereix al lector fotografies de 
les diferents propostes gastronòmiques 
de la demarcació acompanyades de textos 
històrics que informen sobre l’origen i els 
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ingredients utilitzats per l’elaboració de tots i 
cadascun dels productes. L’oli de Siurana, les 
patates de Prades, els calçots de Valls o els 
tomàquets del Benach són alguns dels més 
de cinquanta productes que trobarem en el 
llibre.

El Col•legi d’Educació Especial 
Sant Rafael incorpora els 
ensenyaments de P3

El Col·legi Públic d’Educació Especial Sant 
Rafael, la titularitat del qual correspon a la 
Diputació de Tarragona, ha incorporat aquest 
curs els ensenyaments de P3 com a nova 
oferta educativa del centre. La nova aula 
per a nens i nenes d’aquesta edat respon a 
l’afany de l’Escola de continuar donant res-
posta als escolars amb necessitats educatives 
especials del Tarragonès i altres comarques 
properes.

El centre s’ha convertit en tot un referent 
pel que fa als ensenyaments especials al 
Tarragonès i rodalia. Dóna cabuda a 130 
alumnes d’entre 3 i 21 anys que presenten 
necessitats educatives especials, temporals o 
permanents. El col·legi Sant Rafael es carac-
teritza pel seus ensenyaments personalitzats 
i individualitzats i per una oferta educativa 
que inclou aules adaptades, de transició a la 
vida adulta, d’habilitats socials, de trastorns 
greus de desenvolupament i de qualificació 
professional inicial. Aquests darrers perme-
ten els alumnes desenvolupar-se profes-
sionalment, com a auxiliars d’establiments 
hotelers, de treballs de fusteria i instal·lació 
de mobles, de vivers i jardins, de muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas, 
de paleta i construcció, i d’arts gràfiques i 
serigrafia. 

Presentat el Pla d’Acció per 
al desenvolupament del 
Montsant

El president de la Diputació de Tarragona, 
Josep Poblet, va presidir al gener la presen-
tació del Pla d’Acció cap a la Sostenibilitat de 
l’Agenda 21 de Montsant. Els nou municipis 
del Priorat que integren el Parc Natural del 
Montsant (La Bisbal de Falset, Cabacés, 
Cornudella de Montsant, la Figuera, 
Margalef, la Morera de Montsant, 
Ulldemolins, la Vilella Alta i la Vilella Baixa) 
conformen l’àmbit geogràfic d’actuació de 
l’Agenda 21, una iniciativa impulsada per la 
Diputació a través de la unitat de Medi 
Ambient del Servei d’Assistència Municipal i 
que té com a objectiu aconseguir una zona 
econòmicament viable tot afavorint la quali-
tat de vida dels seus habitants. 

El Pla d’Acció recull les propostes d’actuació 
que han de representar la transformació del 
territori sota l’òptica del desenvolupament 
sostenible. Algunes accions estratègiques 
en aquest sentit són la diversificació eco-
nòmica, la redacció d’un estudi exhaustiu 
sobre l’aprofitament i ús de l’aigua, la crea-
ció d’equipaments socials i optimització de 
l’atenció mèdica, el foment de la cultura 
de l’oli, la dotació del Parc Natural dels 
instruments imprescindibles per a la seva 
gestió, l’aprovació i aplicació de la carta de 
paisatge, o la creació d’una marca pròpia 
de comercialització dels productes del Parc 
Natural del Montsant, entre altres mesures. 
L’elaboració del Pla d’Acció, amb 30 pro-
grames d’actuació i 109 accions concretes, 
ha tingut una important col·laboració dels 
ajuntaments i de la població en tot el pro-
cés. Properament haurà de ser aprovat pels 
plens municipals i posat en pràctica.
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La Generalitat i la Diputació 
col·laboraran en la cogestió 

del Feder 2007-2013
La Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per a la cogestió i 

codecisió del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Per primera vegada el Departament de Governa-
ció i Administracions Públiques i la Diputació de 
Tarragona realitzaran una gestió conjunta de l’eix 
1 del Programa Operatiu de Competitivitat i Ocu-
pació del Feder. El mateix dia en què es va signar 
el conveni de col·laboració, el conseller Jordi 
Ausàs va manifestar que “amb aquesta iniciativa 
traslladem la possibilitat de definir els projectes 
del Feder a l’àmbit local i així poder realitzar una 
gestió més propera al territori”. 
Mitjançant el conveni que s’ha establert amb 
la Diputació de Tarragona, la Generalitat de 
Catalunya atribueix a l’Eix 1 del Feder una despe-
sa elegible de 10 milions d’euros per a les comar-
ques tarragonines. El finançament del 50% de 
la despesa de cada actuació correspon al Feder, 
el 25% a la Diputació de Tarragona, a través de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, i l’altre 
25% als ens locals beneficiaris de les actuacions 
cofinançades.
 
Una inversió total de 320 milions 
d’euros
La convocatòria 2007-2013 del Feder està forma-
da per quatre eixos i està dotada amb un pres-
supost total de 166,19 milions d’euros per a les 
administracions locals. La inversió total és de 320 
milions d’euros a tot el territori de Catalunya. La 
resta d’eixos previstos al Feder es gestionaran 
des de la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació mitjançant un 
conveni amb el Ministeri d’Economia i Hisenda.
A partir de l’eix 1 es poden finançar les següents 
tipologies d’actuacions: el suport a la transferèn-

cia de tecnologia i la millora de xarxes de coo-
peració, el suport a les activitats emprenedores, 
l’impuls del creixement empresarial d’empreses 
locals amb projecció global, així com de l’admi-
nistració electrònica per a l’atenció ciutadana.
 
Tipologies d’actuacions de l’eix 1 
1.- Transferència de tecnologia i millora de les 
xarxes de cooperació entre les petites empreses, 
les universitats i els centres d’ensenyament de 
tot tipus, com ara: la posada en funcionament 
d’una entitat per a la comercialització d’invenci-
ons i tecnologies avançades, estructures d’in-ter-
mediació per a la transferència de coneixement 
o foment de nous consorcis empresarials per a 
la projecció exterior. 

La convocatòria 
està formada per 

quatre eixos i està 
dotada amb un 

pressupost total 
de 166,19 milions 
d’euros per a les 
administracions 

locals.

Actuacions anteriors

L’equipament del viver d’empreses 
i centre de negocis del Baix Ebre, el 
sistema d’informació geogràfica i el 
centre comarcal de serveis tecnològics 
a l’Alt Camp, així com el projecte d’Ad-
ministració Oberta de Reus (Baix Camp) 
són alguns dels exemples d’actuacions 
realitzades en anteriors convocatòries a 
les comarques de Tarragona en l’àmbit 
de l’actual eix 1 del Feder. En aquestes 
actuacions també hi va haver un finan-
çament del 50% provinent del Feder.
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2.- Inversió en empreses directament relacio-
nades amb la recerca i la innovació, com ara: 
programes de suport a la generació de noves 
empreses tecnològiques o serveis d’acompanya-
ment a les empreses en aquest procés. 
3.- Altres inversions a les empreses locals amb 
projecció global, com ara: actuacions encami-
nades a augmentar la base exportadora estable 
i la promoció comercial de les empreses o 

actuacions locals per millorar les condicions dels 
polígons industrials. 
4.- Serveis i aplicacions per a la ciutadania, com 
ara: l’impuls de l’administració electrònica com 
a eix de l’atenció ciutadana, que comprèn els 
serveis electrònics en l’Administració pública, 
formació i inclusió, o la creació de serveis d’in-
tegració dels cossos operatius de seguretat i 
emergències.

Informacions d’interès 

- Import global destinat a aquesta con-
vocatòria: 3.800.000 euros.

- Quantitat màxima de sol·licituds que es 
poden presentar: dues per ens local

- Import mínim dels projectes: el pro-
jecte presentat ha de tenir una despesa 
subvencionable mínima de 200.000 
euros, subvenció mínima FEDER 100.000 
euros i Diputació de Tarragona 50.000 
euros.

- Percentatge de finançaments dels 
ajuts: FEDER 50% de la despesa, Diputa-
ció de Tarragona 25% i ens local benefi-
ciari/executor 25%.

- Termini de presentació de sol·licituds: 
finalitza 6 de març de 2009

- Les sol·licituds s’han d’efectuar i trame-
tre per mitjà telemàtic a l’extranet de les 
administracions catalanes (www.eacat.
cat). 

- L’esborrany de la sol·licitud i les instruc-
cions per emplenar-lo estaran penjats a 
l’extranet de les administracions catalanes 
(www.eacat.cat), al portal de la Diputació 
de Tarragona (www.diputaciodetarragona.
cat) i al portal de municipis i comarques 
Municat (www.municat.net). 

- La Diputació de Tarragona prestarà 
l’assistència necessària als ens locals de 
la seva demarcació en la tramesa de les 
sol·licituds.

Convocatòria de l’eix 1 per a la demarcació 
de Tarragona

Es poden finançar, 
entre d’altres, 
actuacions per 
al suport a la 
transferència de 
tecnologia i la 
millora de xarxes 
de cooperació. 

Feder



L’Oficina Tarragona, Regió del Coneixement 
neix de la col·laboració entre la Diputació i la 
Universitat Rovira i Virgili, que s’ha renovat 
amb la signatura de l’acord marc 2008-2011 
entre les dues institucions, mitjançant el qual 
la Diputació farà una aportació econòmica de 
600.000 euros a la URV.
Mitjançant aquest acord la Diputació i la URV, 
que comparteixen l’àmbit de les comarques 
tarragonines en la seva actuació, estableixen 
una aliança estratègica per al desenvolu-
pament del territori. L’Oficina Tarragona, 
Regió del Coneixement, treballarà per fer de 
les comarques del Camp de Tarragona i les 

Terres de l’Ebre una regió europea singular, 
estimular les seves potencialitats i involucrar 
les empreses i les institucions en la recerca i 
la innovació.
Concretament, la signatura de l’acord entre 
la Diputació i la URV va tenir lloc el passat 
18 de setembre. Durant l’acte, el president 
de la Diputació, Josep Poblet, va manifestar 
que “és necessari innovar i tenir l’audàcia 
suficient per assumir que tenim una gran 
responsabilitat, com és mobilitzar totes les 
nostres energies amb el màxim realisme i 
ambició, i fixar-nos com a objectiu convertir-
nos en un referent territorial actiu”. Per la 

L’Oficina 
treballarà 

per fer de les 
comarques 

del Camp de 
Tarragona i 

les Terres de 
l’Ebre una 

regió europea 
singular.

Es crea l’Oficina 
Tarragona, Regió del 

Coneixement
La Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili (URV) han creat l’Oficina Tarragona, Regió del 

Coneixement amb l’objectiu d’atreure projectes relacionats amb la recerca al territori. Aquest és un dels eixos del 

conveni signat el passat setembre pels màxims representants d’aquestes dues institucions tarragonines.

Fotografia : El president de la Diputació, Josep 
Poblet, i el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, 

en el moment de la signatura de l’acord.
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seva banda, el rector de la Universitat Rovira 
i Virgili, Francesc Xavier Grau, va afirmar que 
amb aquest acord es persegueix “convertir 
el coneixement en el principal motor de 
desenvolupament i progrés de les comar-
ques de Tarragona”.

Europa com a referent
L’Oficina pretén apropar el 7è Programa 
Marc de Recerca i Innovació de la Unió 
Europea al món econòmic i social de 
Tarragona. Es vol impulsar el coneixement 
de les oportunitats existents i la partici-
pació de les empreses en projectes euro-
peus d’innovació i de recerca. L’Oficina 
l’organitzarà la Universitat, estarà a les seves 
dependències i serà atesa pel seu personal 
expert. Aquest treballarà en el desenvolu-
pament d’un model territorial global dins 
d’Europa.
L’Oficina, que ja ha començat a treballar, 
es posa a disposició de les empreses que 
orientin la seva activitat en l’àmbit de la 
investigació. En aquest sentit, es facilitarà 
l’impuls de projectes que puguin rebre sub-
vencions europees vinculades al programa 
marc de Recerca i Innovació de la Unió Euro-
pea. Així mateix, s’oferirà col·laboració a les 
empreses de la demarcació que ja estiguin 
fent investigació, o estiguin a punt d’iniciar-la, 
d’àmbits com el químic o el sanitari.
L’acord marc signat fa possible, de manera 
general, el finançament de totes aquelles acti-
vitats universitàries que estiguin vinculades 
amb les deu comarques de la demarcació, i 
que suposin millora i avantatge competitiu 
per als municipis; i que contribueixin també a 
la reorientació del sistema productiu, basant-
lo en la societat del coneixement com a 
instrument de millora i de modernització del 
territori.

Experiència pionera
L’acord entre les dues institucions per a la 
posada en marxa d’aquest ens representa 
una experiència pionera a l’Estat. El president 
de la Diputació, Josep Poblet, va assenyalar 
que l’acord intensifica les relacions entre l’ens 
intercomarcal i la URV i contribueix, a través 
de l’Administració pública, a transformar la 
societat i a generar noves oportunitats arreu 
del territori. També va ressaltar que “la gene-
ració de coneixement forma part essencial del 
Pla Estratègic de la Diputació”. 
Per la seva part, el rector de la URV, Francesc 
Xavier Grau, va destacar la importància de 
l’Oficina per tot aquest desenvolupament 
i va agrair la disposició i contribució de la 

Diputació de Tarragona. Alhora, també va 
fer referència al sistema per a l’impuls del 
coneixement que ja funciona en llocs com 
el País Basc, que encapçala la llista de comu-
nitats de l’Estat que han rebut recursos 
europeus per a projectes. De moment, a 
Catalunya han engegat projectes un total de 
14 institucions.

Un front comú
El president de la Diputació va afegir que 
tant l’entitat que representa com la URV 
“som conscients que fa falta una profunda 
reorientació del nostre sistema productiu, 
que el faci evolucionar cap a una societat 
basada en el coneixement i, també, fer-ho 
amb una clara convicció que necessitem 
aquest coneixement com un dels grans 
instruments de millora i modernització del 
nostre territori i de la societat actual”.
L’aliança estratègica entre la Diputació i la 
URV “té com a finalitat principal servir els 
interessos del nostre territori, prestar un ser-
vei públic de qualitat, sumar els àmbits com-
petencials respectius sota una visió comuna, 
i portar a terme diversos propòsits que 
permetin actuar decididament en la trans-
formació de la nostra realitat actual i generar 
noves oportunitats de futur”, va comentar el 
rector de la URV. També va remarcar que “la 
URV i la Diputació, com a institucions públi-
ques compromeses en aquesta transforma-
ció, millora i modernització de les nostres 
comarques, volen actuar”.

La xifra

Concretament la Diputació aporta un 
total de 589.658 euros, que a més de 
l’oficina que donarà assistència a la 
preparació dels projectes que aspiraran 
al finançament europeu també inclou 
altres punts, com ara l’impuls del cam-
pus Extens, el projecte d’obtenció de 
biocombustibles a partir de microalgues 
i la creació d’una aula per difondre sen-
tències judicials d’interès del món local.
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En aquesta primera col·
laboració es presenta 
l’Optimot, un servei 
unificat d’atenció de 
consultes lingüísti·

ques que va posar en marxa el 2008 la 
Secretaria de Política Lingüística (SPL) de 
la Generalitat conjuntament amb el Con·
sorci per a la Normalització Lingüística, 
l’Institut d’Estudis Catalans i el Centre de 

Terminologia 
(TERMCAT).
L’Optimot és 
un multicer·
cador integrat 
per diversos 
recursos lin·
güístics que 
ajuda a resoldre 
dubtes sobre 
l’ús de la llen·
gua catalana. 
S’hi accedeix a 
través d’Inter·
net, a l’adreça 
http://optimot.
gencat.cat.

Per fer la consulta, cal escriure dintre 
del quadre de text les paraules clau que 
puguin descriure més bé el dubte que 
es vulgui plantejar, utilitzant les mateixes 
estratègies de cerca que fan servir altres 
cercadors (Google, Yahoo, MSN, etc.). Per 
defecte, la web presenta la cerca bàsica, 
però també ofereix diferents modalitats 
de cerca segons el tipus de consulta  (per 
arrel, frase exacta, criteris, castellà·català).

L’Optimot té integrades diferents fonts: 
el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC, 
diccionaris terminològics del TERMCAT, la 
col·lecció “Criteris Lingüístics” de la SPL, el 
Nomenclàtor oficial de toponímia major 
de Catalunya, el Diccionari català·castellà i 
el Diccionari castellà·català d’Enciclopèdia 
Catalana, i unes fitxes pròpies de l’Optimot.

El cercador mostra els resultats que  troba 
en totes les fonts; és a dir, no cal anar 
saltant de recurs en recurs, sinó que amb 
un clic l’usuari obté una llista global de 
respostes. Quan les opcions de cerca que 
ofereix l’Optimot no resolen el dubte 
plantejat, hi ha la possibilitat d’accedir a un 
servei d’atenció personalitzada mitjançant 
el telèfon o un espai web que serveix tant 
per enviar·hi consultes com per rebre·hi les 
respostes.

CNL TarragoNa

tarragona@cpnl.cat

CNL de L’Àrea de reus MiqueL VeNTura

reus@cpnl.cat

CNL de Les Terres de L’ebre

tortosa@cpnl.cat

Un cop d’ull a la llengua
Aquesta secció ofereix informació diversa sobre qüestions de llengua catalana que puguin ser interessants per 

als lectors d’aquesta revista.

Qualitat i responsabilitat de la 
difusió d’informació pública a 
Internet
Agustí Cerrillo; Alfredo Galán
Barcelona, 2007, EAPC, 168 pàg.

El desenvolupament de l’Adminis· 
tració electrònica està determinat per la 
difusió d’informació i la prestació d’uns 
serveis de qualitat que facilitin l’exercici 
dels drets i deures dels ciutadans, i els 
transmetin la confiança i la seguretat 
necessàries perquè decideixin tramitar els 
procediments en què estiguin interessats 
a través dels mitjans electrònics. 
La Llei d’accés electrònic dels ciutadans als 

serveis públics, que preveu els criteris de 
qualitat i responsabilitat com a principis de 
l’Administració electrònica, representa un 
pas endavant en la regulació de la difusió 
d’informació pública a través de mitjans 
electrònics. 
Concretament, en aquest llibre els seus 
autors analitzen detingudament l’abast del 
principi de qualitat de la informació públi·
ca i els mecanismes per fer·lo efectiu. Així 
mateix, es plantegen les conseqüències 
dels danys que la informació pública pugui 
provocar en els ciutadans i els mecanismes 
per exonerar l’Administració pública de la 
responsabilitat patrimonial que se’n pugui 
derivar. 
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Dades d’interès
Diputació de Tarragona
Telf. 977296600
Fax. 977296633

SAM - 
Servei d’assistència municipal

SAM - Servei d’Assistència Municipal
Telf. 977296650 
Fax. 977296649 
sam@diputaciodetarragona.cat 

Gestió d’Informació i Administració
Telf. 977296650
Fax. 977296649
sam@diputaciodetarragona.cat 

Secretaria Intervenció Municipal
Telf. 977296654 
Fax. 977296649
 
Serveis Jurídics Municipals 
Telf. 977296648 
Fax. 977296659 
sju@diputaciodetarragona.cat

Serveis Econòmics Municipals  
Telf. 977296650 
Fax. 977296649 

Enginyeria Municipal  
Telf. 977296629 
Fax. 977296649

Secció de Projectes  
Telf. 977296631

Secció d’Obres  
Telf. 977296630

Arquitectura Municipal  
Telf. 977296642 
Fax. 977296649 

Secció de Projectes  
Telf. 977296643	 	

Secció d’Obres 
Telf. 977296644	 	

Medi Ambient 
Telf. 977233662 - 977233209  
Fax. 977214579 

Servei d’Informàtica i Comunicacions 
Telf. 977296635 
Fax. 977296649 
sic@diputaciodetarragona.cat

Enginyeria del Software  
Telf. 977296635 
Fax. 977296649

Comunicacions, Seguretat i Sistemes
Telf. 977296635 
Fax. 977296649  

Sistemes Interns i Centres  
Telf. 977296635 
Fax. 977296649 

Informàtica Municipal i Cartografia 
Telf. 977252838
Fax. 977240460 
padro@diputaciodetarragona.cat

Formació 
Telf. 977291410 
Fax. 977291537 
formacio@diputaciodetarragona.cat 

Actuacions Integrals al Territori  
Telf. 977296641 
Fax. 977296649 

Cooperació al Funcionament 
dels Ens Locals  
Telf. 977296650 
Fax. 977296649 

Gabinet de Presidència 
i Planificació
Telf. 977296602
Fax. 977296610
presidencia@diputaciodetarragona.cat

Secretaria General
Telf. 977296603
Fax. 977296639

Intervenció General
Telf. 977296606
Fax. 977296646
tcarbonell@diputaciodetarragona.cat

Tresoreria General
Telf. 977296622 - 977296623
Fax. 977296633
cpanades@diputaciodetarragona.cat

Serveis interns
Serveis interns
Telf. 977296615
Fax. 977296657
jzamora@diputaciodetarragona.cat

Recursos Humans
Telf. 977296618
Fax. 977296657
recursoshumans@diputaciodetarragona.
cat

SAC - Servei d’Assistència al 
Ciutadà
Cultura 
Telf. 977296634
Fax. 977296633
cultura@diputaciodetarragona.cat

SAT - Servei d’Assistència al 
Territori
Serveis Tècnics Territorials
Telf. 977296607
Fax. 977296633
mimarine@diputaciodetarragona.cat

Organismes Autònoms
BASE - Gestió d’Ingressos
Telf. 977253400
Fax. 977227302
http://www.base.cat

OASI - Organisme Autònom per a la 
Societat de la Informació
Telf. 977222682
Fax. 977224517
webmaster@oasi.org
http://www.oasi.org

Desenvolupament Local  
Telf. 977249488
Fax. 977242152
desenvolupament.local 
@diputaciodetarragona.cat 

Productes Locals de Qualitat
Telf. 977442499
plq@diputaciodetarragona.cat 

Patronat de Turisme
http://www.costadaurada.info

Seu de Tarragona
Telf. 977230312
Fax. 977238033
costadaurada@altanet.org

Seu de Tortosa
Telf. 977444447
Fax. 977445400
terresdelebre@altanet.org

Centres d’Ensenyaments Artístics

Escola d’Art i Dissey de Tarragona
Telf. 977211253 977211298
Fax. 977231753
sec.eadt@diputaciodetarragona.cat
http://www.eadt.altanet.org

Escola d’Art i Disseny de Reus
Telf. 977318750
Fax. 977318451
sec.eadr@diputaciodetarragona.cat

Escola d’Art i Disseny de Tortosa
Telf. 977444163
Fax. 977444163
eadtortosa@diputaciodetarragona.cat

Taller d’Art de Valls
Telf. 977614412

Centres d’Ensenyaments Musicals

Escola i Conservatori de Música 
de Tarragona
Telf. 977235830 977235425
Fax. 977235109
cmtgna@diputaciodetarragona.cat
http://www.cmusicatgna.altanet.org

Escola i Conservatori de Música de 
Reus
Telf. 977345950
Fax. 977340723
conreus@diputaciodetarragona.cat

Escola Conservatori de Música de 
Tortosa
Telf. 977444124
Fax. 977440018
emu.tortosa@diputaciodetarragona.cat
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www.diputaciodetarragona.cat
http://esam.altanet.org


