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El SAM treballa per 
construir estructures 

municipals de futur
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Parlem amb  
el vicepresident 
segon de la Diputació 
de Tarragona i 
diputat delegat del 
Servei d’Assistència 
Municipal (SAM), 
Josep M. Cruset

Entrevista.
La diputada 
delegada de Medi 
Ambient, Núria 
Crivillé, exposa  
els reptes pel 
2014.

El SAM  
a un clic.
Consulteu totes les 
novetats que ofereix 
l’e-SAM.

Calendari de 
serveis 2014
Programes de 
salut pública i medi  
ambient en vigència 
durant el 2014.
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Un instrument de 
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els cursos?
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L a imatge de portada 
correspon a l’entramat 
de fusta del sostre del 

nou centre d’interpretació La Fà-
brica del Pla de Santa Maria (Alt 
Camp), on recentment s’han dut 
a terme les tasques de condicio-
nament i d’arranjament amb el 
suport del SAM de la Diputació 
de Tarragona.

El projecte ha consistit en 
l’adaptació de l’antiga fàbrica 
tèxtil de la localitat en un espai 

lúdic i cultural de grans dimen-
sions amb capacitat per acollir 
diferents serveis i alhora en un 
centre d’interpretació que per-
meti posar en relleu la impor-
tància que la indústria tèxtil va 
tenir en el municipi i la funció 
que hi va desenvolupar aquesta 
fàbrica. 

Un cop remodelat, l’espai es 
perfila com un dels principals 
instruments de dinamització so-
cial del municipi. 

El nou centre 
d’interpretació 
La Fàbrica del 

Pla de Santa 
Maria

EN PORTADA
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S om a mitjan 2014, un any crucial 
pel que fa al futur del nostre país 
i dels municipis que l’integren. Tot i 

que ja som a l’equador, encara queden molts 
interrogants per resoldre i molta feina per 
fer en el dia a dia dels nostres municipis. Si 
no hi ha canvis de darrera hora, tot indica 
que acabarem l’any com el vam començar: 
marcat per la contenció econòmica i l’esforç 
dels ciutadans.

Tot i que hi ha qui afirma que els primers 
brots verds comencen a sorgir i que cal ser 
optimistes a l’hora de parlar de futur, el cert 
és que el present continua marcat per un 
índex molt alt de desocupats i amb moltes 
empreses tancades i amb dificultats per 
mantenir -se a flot. Cal, doncs, continuar tre-
ballant intensament per recollir fruits en un 
any decisiu per a la nostra economia, però 
també per a la unitat del nostre govern na-
cional.

En l’àmbit dels governs locals aquesta situ-
ació es repeteix. L’exercici actual és crucial 
per a les localitats de les deu comarques 
tarragonines. Des de la Diputació de Tarra-
gona som conscients que els municipis són 
els maons bàsics per construir Catalunya, 

una nació que ha de lluitar per aconseguir 
la màxima qualitat de vida per als seus ciu-
tadans i garantir amb la màxima cura els 
serveis bàsics. Per aquest motiu, l’organisme 
ha destinat bona part del seu pressupost 
per aquest 2014 a ajudar els ajuntaments 
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. 
Mitjançant el Servei d’Assistència Municipal 
(SAM), s’ha fet una discriminació positiva 
cap als municipis més petits amb l’objectiu 
de mantenir la quantitat i la qualitat dels 
serveis destinats als ciutadans. 

Sovint intentem fer coses grans sense 
adonar-nos que també les podem fer amb 
la suma de coses petites. Amb aquesta 
premissa, la Diputació de Tarragona ha 
volgut destinar durant aquest 2014 prop de 
34,38 milions d’euros als municipis petits, 
el que representa gairebé una quarta part 
del pressupost total de la institució. Entre 
les actuacions més rellevants destaca 
l’aportació de 17,4 milions d’euros al Pla 
d’Acció Municipal (PAM) durant l’anualitat, 
que formen part dels 50 milions d’euros 
previstos dins del quadrienni 2013 -2016. 
Aquesta quantitat es desglossa en dues línies 
d’actuació: 7,2 milions d’euros, que serviran 
per atendre les necessitats de funcionament 

i manteniment dels municipis, i 10,1 
milions, que aniran destinats a programes 
d’inversions i millora de les instal∙lacions 
municipals. A més a més, durant aquest any 
s’ha dotat el Pla Extraordinari d’inversions 
sostenibles (PEIS), amb 6 milions d’euros. 

Aquest 2014 és un any de treballar molt, 
però també és una oportunitat d’unir es-
forços en una època clau que pot canviar la 
nostra història en molts sentits i que espe-
rem que sigui el darrer d’una llarga època 
de restriccions econòmiques. Com sempre, 
des de la Diputació estem disposats a esfor-
çar-nos per tots i cadascun dels nostres mu-
nicipis, fent realitat aquelles coses petites 
que ens fan la vida millor. Ara és el moment 
d’agafar aire i continuar treballant. 

Josep Poblet
president  
de la Diputació  
de Tarragona 

“És hora d’actuar en petit, 
pensant en gran”

Constantí, vist des del Mas dels Frares (Foto: Tomàs Varga)

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | EDITORIAL
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En línies generals, com 
definiria la funció del SAM en 
aquests anys?

Com a molt necessària, ja que els ajunta-
ments són l’element bàsic i fonamental de 
representativitat social, econòmica i cultu-
ral del territori. Tenen moltes competènci-
es, però sobretot els més petits, sovint no 
poden garantir la prestació de determinats 
serveis per manca de mitjans econòmics i 
de professionals adequats per atendre la 
gran diversitat de problemes que sorgeixen 
en el seu dia a dia.

La Diputació té encomanades unes funci-
ons bàsiques de cooperació i assistència 
als municipis, amb l’objectiu que aquests 
puguin treballar de manera efectiva. 
D’aquesta manera, el Servei d’Assistència 
Municipal (SAM) comprèn aquella part de 
l’estructura organitzativa de la Diputació 
que dóna assessorament, serveis i suport 
als municipis de menys capacitat econòmi-
ca i de gestió; és, per tant, una organització 
de serveis per als ens locals. 

Com s’organitza l’àmbit 
d’assessorament i 
assistència?

El SAM s’estructura en tres àmbits ben 

diferenciats. D’una banda, l’assessorament 
i l’assistència en matèria jurídica, 
econòmica, tècnica i informàtica. De l’altra, 
la formació del personal dels ens locals 
amb l’organització de cursos, jornades 
i postgraus. Finalment, la cooperació, 
entesa com ajudes mitjançant convenis 
i subvencions d’acord amb unes bases 
anuals. Es pot constatar l’evolució en els 
àmbits d’assistència i cooperació durant 
els últims anys, ja que s’han passat d’un 
total de 7.224 actuacions l’any 2001 a les 
11.971 que es van realitzar l’any 2013.

De quin personal es disposa 
per dur a terme aquestes 
tasques?

L’equip està organitzat en dos nivells; 
el primer d’atenció bàsica està integrat 
per vint-i-tres persones (nou secretaris 
interventors, quatre de suport general, 
set de suport comptable i tres de 
suport mediambiental), que detecta les 
mancances tècniques més usuals a les 
nostres administracions locals. La seva 
tasca és emprendre accions qe ajudin a 
suplir aquestes mancances amb la finalitat 
de garantir una qualitat administrativa i 
una autonomia de gestió que beneficiï els 
ciutadans usuaris dels serveis. 

“La nostra tasca      
és escoltar i estar 
al costat dels 
ens locals” 

Josep Maria Cruset, 
vicepresident segon de la Diputació de Tarragona 
i diputat delegat del Servei d’Assistència Municipal (SAM)

J osep Maria Cruset és 
el vicepresident se-
gon de la Diputació

 de Tarragona i diputat 
delegat del Servei d’Assis-
tència Municipal (SAM), 
l’eina que la Diputació de 
Tarragona té al seu abast 
per dotar d’assistència els 
municipis de menys capa-
citat econòmica de les co-
marques de la província. 
En un context de dificultats 
econòmiques i de canvis 
legislatius que afecten el 
funcionament dels munici-
pis la gestió es plasma en 
partides tan rellevants com 
la del Pla d’Acció Munici-
pal (PAM). Parlem amb ell 
per conèixer com funciona 
aquest servei de referèn-
cia per a moltes localitats 
de les nostres comarques.
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I tota aquesta activitat es duu 
a terme en uns anys especial-
ment complicats...?

El 2013 i el 2014 són anys de molts canvis 
legislatius, un fet que reclama més atenció 
personalitzada als ens locals per ajudar -los 
en les seves tasques. En el segon nivell, l’as-
sessorament i assistència són l’equivalent 
als serveis que ofereix un gabinet multipro-
fessional format per un equip especialitzat 
en diverses matèries, que ofereix suport al 
primer nivell i assisteix en els àmbits de 
l’Economia, Medi Ambient, Salut Pública i 
Territori, d’Enginyeria d’Arquitectura, d’In-
formàtica i de Cartografia. 

I l’àmbit de formació del 
personal?

En aquest àmbit d’actuació s’executen 
activitats formatives amb l’objectiu de 
millorar les competències del personal dels 
ajuntaments, que revertiran en uns serveis 
de major qualitat. A més a més, també es 
col∙labora per modernitzar els ens locals i 
incrementar el paper de les tecnologies de 
la informació.

En xifres, què han significat 
les iniciatives de formació del 
SAM durant el 2013?

L’any 2013 han participat en els plans de 
formació treballadors d’un total de 156 
ens locals de les comarques del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre. El nombre 
més gran d’activitats formatives han estat 
les jurídiques i econòmiques, pels canvis 
normatius que s’han produït, la informàtica 
i noves tecnologies. S’han realitzat 139 
activitats entre cursos, postgraus i jornades 
tècniques, hi han participat 3.813 alumnes 
i s’han impartit un total de 2.356 hores de 
formació.

Quina importància té la coope-
ració econòmica?

La cooperació és fonamental sempre, però 
és especialment necessària en els temps 
que ens ha tocat viure. L’optimització dels 
recursos disponibles, tant materials com 
humans, garanteix la pervivència del nos-

tre model de teixit municipal i la protecció 
de tots els petits municipis que, d’una altra 
manera, haurien de renunciar a part de la 
seva autonomia. Aquest ha estat sempre un 
dels objectius primordials del SAM, que en 
els darrers anys s’ha reforçat amb la creació 
d’estratègies de col∙laboració amb altres ens 
territorials per evitar duplicitat de serveis i 
optimitzar tots els recursos disponibles.

Com s’ha materialitat aquesta 
cooperació?

La cooperació econòmica s’ha materialitzat 
mitjançant la convocatòria de línies de sub-
venció destinades al finançament d’activi-
tats i projectes dels ajuntaments i entitats 
locals descentralitzades, amb les aportaci-
ons del Conveni Únic als Consells Comarcals 
i amb convenis de col·laboració amb altres 
administracions i ens públics. En aquest sen-
tit en el SAM s’han mobilitzat al voltant de 
34,3 milions d’euros, aproximadament un 
25% del pressupost, d’acord amb la missió 
de donar suport als municipis i comarques.

En una època de crisi com l’ac-
tual, què destacaria de la tas-
ca que du a terme la Diputació 
per ajudar als municipis?

Cal destacar el Pla d’Acció Municipal (PAM), 
l’objectiu del qual és garantir el reequilibri 
territorial, el desenvolupament sostenible i la 
cohesió social. Per al període 2013- 2016, la 

dotació del PAM és de 50 milions d’euros, 
més alta que la dotació sencera dels plans 
quadriennals 1992- 1995 i 1996 -1999, ja que 
l’objectiu de la Diputació és optimitzar re-
cursos i fer molts esforços per poder donar 
més als municipis en temps de crisi.

El PAM ha evitat que molts mu-
nicipis, sobretot els més petits, 
es quedessin pel camí?

Rotundament sí. El fet de poder destinar els 
diners del PAM, no només a inversions sinó 
també a despesa corrent, ha significat una 
injecció econòmica molt important per aju-
dar els ajuntaments amb més dificultats.

També en l’àmbit del PAM, creu 
que si es produeix una recupe-
ració econòmica evident en 
els pròxims anys, es rebaixarà 
aquesta dotació o bé la inten-
ció és que continuï creixent?

La Diputació de Tarragona té una clara vo-
cació municipalista, d’estar al costat dels 
ajuntaments, de donar servei especialment 
als qui, pels seus propis mitjans, no poden 
assolir els objectius. Crec que hem de rei-
vindicar el paper de les diputacions i fer co-
nèixer millor la gran tasca d’ajut que duem 
a terme. Són temps complicats i nosaltres 
volem ser el pal de paller de l’activitat muni-
cipal al nostre país.

Retornant al SAM, també cal 
destacar les inversions que 
s’han destinat a projectes sos-
tenibles.

En l’exercici d’enguany s’ha aprovat un nou 
Pla Extraordinari d’Inversions Sostenibles 
(PEIS) adreçat als municipis de fins a 20.000 
habitants, amb una dotació de 6 milions 
d’euros procedent d’economies del pressu-
post de 2013. 

Amb aquest pla es pretén que els municipis 
puguin executar inversions financerament 
sostenibles destinades a aconseguir una ges-
tió més eficient dels serveis i optimitzar els 
seus costos efectius. Per tant, la valoració del 
PAM i del PEIS ha de ser positiva i vista com 
una eina de garantia per als ens locals. Final-

“La Diputació  
té encomanades 
unes funcions 
bàsiques de 
cooperació  
i assistència als 
municipis amb 
l’objectiu que 
puguin treballar 
de manera 
efectiva” 
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Calendari 
de serveis 

de 2014

ment s’ha d’afegir, en l’àmbit de cooperació 
de la Diputació, les aportacions per activitats 
culturals, polítiques actives d’ocupació i el 
fiançament per bestretes ordinàries i extra-
ordinàries que facilita BASE a compte de la 
recaptació dels ajuntaments.

Com afecten els últims canvis 
normatius a les funcions en fa-
vor dels ajuntaments?

La Llei de bases de règim local ha patit mo-
dificacions amb l’entrada en vigor de la Llei 
de racionalització i sostenibilitat dels ens 
locals. Pel que fa a les competències que 
tenen assumides les diputacions, es man-
té l’essència dels serveis que ja prestaven, 
com són la coordinació dels serveis muni-
cipals i l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especi-
alment els de menor capacitat econòmica 
i de gestió. En aquest sentit, es posa un 
especial èmfasi a favor dels de menys de 
1.000 habitants.

També incorpora com a novetat el nou pa-
per de coordinació, suport en l’elaboració i 
seguiment dels plans econòmics financers 
i seguiment dels costos efectius dels ser-
veis dels ajuntaments. D’altra banda, tot i 
que la Diputació de Tarragona ja ho està 

fent, determina que les diputacions assis-
tiran en la prestació dels serveis de gestió 
de la recaptació tributària i de serveis de 
suport a la gestió financera i que oferiran 
els serveis d’administració electrònica i la 
contractació centralitzada en els municipis 
amb població inferior a 20.000 habitants. I 
respecte a aquesta franja de població, ara 
la Llei diu que les diputacions coordinaran 
la prestació d’un seguit de serveis mínims 
propis dels municipis.

Quines estratègies creu que 
s’han d’aplicar per augmentar 
encara més la implicació dels 
ajuntaments -grans i petits- 
de la província amb el SAM?

En els darrers anys aquesta implicació ha 
crescut moltíssim, ja que els ajuntaments 
han reconegut les bondats d’aquest servei, 
però no hi ha dubte que sempre es pot mi-
llorar, ja que el nostre principi és la millora 
contínua, d’acord amb allò que demanen 
els ens locals. En aquest sentit, al SAM es 
pretén garantir la qualitat de tots els pro-
cessos de treball, els quals són auditats 
anualment, s’estudien les observacions i 
s’incorporen les millores que ens proposen, 
tant de l’auditoria com de les avaluacions 

que es realitzen després de cada servei 
prestat.

L’enquesta anual que es fa als alcaldes i 
tècnics municipals és un element essencial 
per anar ajustant els serveis a les necessi-
tats que ens indiquen. D’altra banda, la pre-
visió dels possibles efectes que comporten 
el gran volum de canvis normatius actual i 
l’aplicació de les mesures necessàries, és un 
element fonamental per atendre les expec-
tatives dels electes i tècnics dels ens locals. 
En resum, escoltar i estar al costat dels ens 
locals.

El procediment per elaborar  
la dotació del PAM parteix de 
les demandes que fan els mu-
nicipis en funció de les seves 
necessitats i perspectives?

L’element bàsic a l’hora d’elaborar el pres-
supost del PAM és el nombre d’habitants 
de cada municipi. A partir d’aquí, la Diputa-
ció estableix la quantitat que es destinarà 
a cadascun dels ajuntaments i són aquests 
els que estableixen si els volen dedicar a 
algun projecte (inversió) o a fer front a la 
despesa corrent, com he explicat abans. 

Les actuacions que el SAM destina als municipis es tradueixen en millores en la qualitat de vida dels ciutadans i en tasques concretes que 
canvien l’orografia de les localitats de les comarques de Tarragona. La imatge corespon a les tasques de condicionament de la nova zona 
pública per a estacionaments i zona d’esbarjo a Torroja del Priorat. En els darrers anys el creixement del turisme a la localitat ha posat en 
evidència la manca d’espais per a aparcament de vehicles al nucli urbà, fet que incomodava els veïns i limitava el volum del comerç. D’altra 
banda, la part baixa del municipi presentava un aspecte deteriorat, ja que el punt de confluència de la major part del drenatge d’aigües 
pluvials dels carrers era el barranc de la vila, per la qual cosa calia fer una ordenació de la zona que permetés superar aquestes dificultats. Per 
solucionar aquesta necessitat, l’Ajuntament de Torroja va encarregar al Servei d’Enginyeria del SAM de la Diputació de Tarragona la redacció 
del projecte de condicionament de nova zona pública, per a estacionament municipal i zona d’esbarjo i la seva posterior direcció d’obra.

SAM REVISTA NÚM. 36 | ENTREVISTA
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Durant aquest exercici 2014 es manté el calendari de subvencions 
per a aquelles actuacions que tenen a veure amb partides de Medi 
Ambient i Salut Pública que s’han dut a terme durant els primers 
mesos de l’any i que també tenen continuïtat durant la resta de 
l’anualitat.

Per més informació i per sol∙licitar ajut en la tramitació de les 
ajudes cal posar-se en contacte amb el departament del SAM de la 
Diputació de Tarragona.

 2Aquest paquet d’ajudes neix en el marc del 
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses que la Diputació 
de Tarragona vol implantar durant aquest 2014 
al conjunt de les comarques de la demarcació. 
La convocatòria fa referència a l’elaboració 
d’un inventari de les emissions de cada 
municipi amb la finalitat de conèixer el seu 
punt de partida i poder establir els objectius 
de reducció. El pla d’acció pròpiament dit 
recull les accions, el calendari i el percentatge 
de reducció que aconseguirà cadascuna de les 
actuacions que s’hi planifiquin.

A grans trets, el PAES és una planificació que 
s’elabora amb l’ajuda del personal del SAM i 
que posa negre sobre blanc sobre la necessitat 
de canviar els hàbits de consum d’energia. 
Concretament, el pla es planteja aconseguir 
l’anomenat objectiu Triple 20; reducció d’un 
20% de les emissions de la localitat respecte 
als valors de 2005, augmentar d’un 20% 
l’eficiència energètica en el consum dels 
edificis i instal·lacions municipals i disposar 
d’un 20% de fonts energètiques renovables en 
el paquet energètic local.

Calendari 
de serveis 

de 2014

Programes  
de Medi Ambient 

Control higienicosanitari de piscines 
d’ús públic

Ajudes destinades a permetre que els ens locals 
puguin diagnosticar l’estat de les instal·lacions, 
identificar riscos i elaborar plans d’autocontrol. 
Altres tasques que entren en la partida d’ajudes 
són l’assessorament als municipis sobre la 
legislació vigent en aquesta àrea, elaboració de 
l’analítica fisicoquímica, formació del personal de 
manteniment de la piscina i resolució de dubtes. 

Activitats d’hàbits saludables i exer-
cici físic 

Suport tècnic per a la promoció i la dinamització 
d’hàbits saludables relacionats amb l’exercici 
físic. 

Programes de 
Salut Pública  

2014 

Control de la plaga del mosquit tigre 
i altres mosquits 

Suport tècnic als ens locals per controlar la pla-
ga detectada de mosquit tigre al seu municipi. 

Gestió del subministrament de l’ai-
gua de consum humà 

Subvencions per a la diagnosi de les instal-
lacions dels municipis destinades a acollir l’ai-
gua de consum humà, mitjançant programes de 
suport i de Plans d’Autocontrol i Gestió (PAG) i 
revisió de les instal·lacions. Les ajudes també fan 
referència a l’assessorament sobre revisions de 
qualitat de l’aigua potable, formació en la seva 
gestió i assessorament sobre la legislació vigent. 
Pels municipis que ja hagin sol·licitat la revisió es 
proposen plans de seguiment. 

Verificació de l’estanquitat de la 
xarxa de clavegueram  

Suport als ens locals per millorar el rendiment de 
la seva xarxa a través d’inspeccions amb càmera 
de circuit tancat de televisió de la xarxa de clave-
gueram per determinar la seva tipologia, les se-
ves característiques principals i el seu estat, així 
com detectar possibles problemes que puguin 
afectar-la. 

Sistema d’Informació Nacional d’Ai-
gües de Consum (SINAC)  

1Suport tècnic als ens locals per tal de donar-los 
d’alta al Sistema d’Informació Nacional d’Aigües 
de Consum (SINAC) i realitzar la recollida inicial 
de dades. 

Prevenció i control de la legionel·la a 
les instal·lacions municipals 

Diagnosi de les instal·lacions municipals per pre-
veure i controlar possibles casos i classificació en 
funció del risc potencial i elaboració de l’analíti-
ca de detecció del bacil. L’ajut també inclou els 
cursos de formació destinats a mantenir en bon 
estat de les instal·lacions municipals, assessora-
ment sobre la legislació vigent, disseny i implan-
tació de programes de manteniment, plans de 
neteja i desinfecció i control analític. 

Redacció dels Plans d’Acció per 
l’Energia Sostenible (PAES)  

1 Més informació a l’entrevista a la diputada de Medi Ambient, Territori i Salut Pública, Núria 
Crivillé (pàgs. 22-23)   

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | SERVEIS

2Més informació a l’entrevista a la diputada de Medi Ambient,  Territori i Salut Pública, Núria Crivillé (pàg. 22-23)   
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La Unitat de Formació del 
SAM, al servei d’ajuntaments 
i consells comarcals

L’ Administració, 
en tots els seus 
àmbits i nivells, 

s’ha de mantenir en cons-
tant moviment per donar 
resposta a una societat que 
es caracteritza, també, 
pels continus canvis que 
experimenta. Aquesta evo-
lució és especialment ne-
cessària en el cas de l’ad-
ministració local, ja que és 
la més propera al ciutadà i 
la que ha de donar respos-
ta a les seves necessitats i 
requeriments d’una mane-
ra efectiva i eficaç.

La qualitat dels serveis que es presten als 
ciutadans està estretament lligada al grau 
de qualificació dels seus recursos humans, 
és a dir, de les persones que hi treballen, que 
han de saber respondre amb efectivitat als 
reptes que es presenten en tots els àmbits.

A diferència de les màquines, els humans 
tenim la capacitat d’aprendre, d’evolucionar, 
i, en aquest sentit, la formació té un paper 
fonamental, ja que és l’eina que permet do-
t ar les organitzacions dels recursos necessa-
ris per adaptar- se a qualsevol canvi.

Segons Montserrat Martínez, responsable de 
la Unitat de Formació del SAM, “la formació 
no és ni ha de ser un fet secundari en la 
planificació d’una organització. És un instru-
ment bàsic, tant per millorar els serveis que 

ja s’ofereixen com per a la creació de nous, 
i que, a més, permet dotar el personal de les 
estratègies necessàries per adaptar -se a les 
situacions que es puguin esdevenir. També 
és fonamental per garantir una ràpida adap-
tació de personal de nova incorporació”.

SAM REVISTA NÚM. 36 | FORMACIÓ
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L a Unitat de Formació del SAM 
s’estructura segons un treball 
previ de diagnòstic i anàlisi que 

s’elabora mitjançant un model de formulari 
que es fa arribar als ajuntaments i consells 
comarcals perquè plantegin les seves pro-
postes en matèria de formació en funció de 
les seves necessitats.

Segons Montserrat Martínez, responsable 
de la Unitat de Formació del SAM, “és vital 
que els ajuntaments i els consells comarcals 
ens retornin els qüestionaris que els fem ar-
ribar amb les seves propostes de formació 
per poder planificar el programa de cursos 
que millor s’adigui a les seves necessitats. 
Fem, doncs, una crida als municipis perquè 
elaborin la seva llista de demandes i ens les 
facin arribar per preparar el curs amb garan-
ties”.

Aquest procediment es realitza cada any 
i garanteix que la programació de cursos 
s’adiu realment a les necessitats dels ens 
locals i comarcals. Tenint en compte les 
demandes que els ajuntaments i consells 
comarcals han fet arribar a la Unitat de 
Formació del SAM en matèria de cursos i 
tallers, els àmbits més sol·licitats aquest 
2014 són els relacionats amb les Xarxes 
Socials, aplicades en tots els àmbits d’una 
organització; l’atenció a la ciutadania; el 
lideratge, la comptabilitat i temes concrets 
de serveis socials. 

Un cop analitzades totes les propostes, es 
dota de contingut aquest programa i s’or-
ganitzen les activitats formatives, d’acord 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | FORMACIÓ

Com 
s’articulen 

les propostes 
de formació 

dirigides als 
municipis 

Nombre d’alumnes 
any 2013 

3.805 
Nombre d’activitats 
formatives any 2013

139 

8,52

Valoració mitjana 
de les activitats 

formatives segons 
les enquestes de 
satisfacció dels 

alumnes 

Els àmbits més sol·licitats pels municipis per ser objecte de cursos de formació durant aquest 2014 són els relacionats amb les xarxes socials, aplicades 
en tots els àmbits d’una organització; l’atenció a la ciutadania; el lideratge, la comptabilitat i temes concrets de serveis socials. 

“Fem una crida 
als ajuntaments 
i consells 
comarcals 
perquè 
responguin 
el qüestionari 
que els fa 
arribar el SAM” 

Montserrat Martínez, 
responsable Unitat de 
Formació del SAM 

amb una sèrie de criteris de qualitat que te-
nen en compte cinc eixos bàsics: l’atenció a 
l’alumne, la selecció del professorat, la me-
todologia formativa, la documentació i els 
aspectes logístics. Aquest model formatiu 
se sustenta en un altre pilar bàsic com és 
l’avaluació de la for mació, que analitza de 
manera parcial i global el desenvolupament 
del curs, la satis facció dels alumnes, el grau 
d’assoliment de continguts de l’acció forma-
tiva i la transfer ència al seu lloc de treball. 

L’objectiu de tot plegat és millorar el funcio-
nament i els resultats de les  administracions 
locals, afavorir la seva adaptació als canvis 
i contribuir a l’assoliment dels objectius or-
ganitzatius que són, en definitiva, prestar 
serveis de millor qualitat. 
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N o hi ha dubte que l’aprovació 
de la Llei orgànica 2/2012 
d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera ha representat un 
canvi molt considerable en tot el que fa 
referència a la gestió econòmica dels ens 
locals, ja que ha introduït paràmetres fins 
aleshores desconeguts que han modificat 
substancialment l’operativa en aquesta 
àrea, incrementant en una gran mesura 
les obligacions formals en tot el cicle 
pressupostari, així com en el subministrament 
d’informació que de manera molt periòdica 

han de lliurar al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques mitjançant la seva 
oficina virtual. Aquesta tramesa d’informació 
està regulada en l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament i informació 
previstes en la Llei orgànica esmentada.  

En el decurs de l’exercici 2013, la Unitat dels 
Serveis Econòmics Municipals del SAM ha 
elaborat diverses eines de treball, les quals 
s’han posat a disposició dels ens locals de 
la demarcació, amb l’objectiu que siguin 

instruments d’ajut importants per aconseguir 

les dades necessàries i així emplenar els 

diferents formularis que s’habilitaven des 

de l’oficina virtual del Ministeri. Així mateix, 

per a una millor comprensió de les eines 

de treball i per tal de facilitar l’entrada de 

dades, el personal tècnic de les Unitats dels 

Serveis Econòmics Municipals i de Secretaria-

Intervenció del SAM han organitzat diversos 

tallers de formació adreçats als ens locals, 

els quals s’han realitzat de manera periòdica 

al llarg de tot l’exercici. 

Tallers de formació 
sobre la Llei d’estabilitat 

pressupostària i 
sostenibilitat financera

Josep M. Seró Domènech 
Cap de la Unitat dels 
Serveis Econòmics 
Municipals del SAM
Anna López Bernad 

Tècnica de la Unitat 
dels Serveis Econòmics 
Municipals del SAM

SAM REVISTA NÚM. 36 | FORMACIÓ

CONTINGUT DE CADA TALLER REGULACIÓ LLOC DATA

Informació anual sobre l’execució  
dels Plans d’Ajust 

Derivats del RD 4/2012, mecanisme  
de finançament pel pagament als proveïdors  
de les entitats locals).

Art. 10.3 Ordre 2105/2012 sobre obligacions  
de subministrament d’informació previstes a la LO 
2/2012 d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.  

Aules de formació del SAM

Escola d’Art de Tortosa

28  
de gener 
de 2013

Informació trimestral sobre l’execució dels 
Plans d’ajust 

Derivats del RD 4/2012, mecanisme de 
finançament pel pagament als proveïdors de les 
entitats locals).

Art. 10.1 Ordre 2105/2012 sobre obligacions  
de subministrament d’informació previstes a la LO 
2/2012 d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera

Aules de formació del SAM

Escola d’Art de Tortosa

28  
de gener 
de 2013

Informació sobre el Pressupost 2013  
(pressupost aprovat, inversions previstes, situació 
del deute,  capacitat/necessitat de finançament, 
informe d’intervenció de compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, la regla de la despesa i el límit  
del deute).

Articles 15.2, 7.1 i 7.2 Ordre HAP/2015/2012 sobre 
obligacions de subministrament previstes en la LO 
2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

Consell Comarcal de l’Alt Camp

Aules de formació del SAM

Consell Comarcal del Priorat

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Consell Comarcal del Baix Ebre

7 i 8  
de març 
de 2013

Obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació sobre l’execució dels pressupostos 
de les Entitats Locals.

Article 16 Ordre HAP 2105/2012 sobre les obligacions  
de subministrament d’informació previstes en la LO 
2/2012 d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

Consell Comarcal de l’Alt Camp

Consell Comarcal  de la Conca de Barberà

Consell Comarcal del Priorat

5, 7 i 9 
d’agost  
de 2013

Marcs pressupostaris a mig termini
Article 6 Ordre HAP 2105/2012 sobre les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LO 2/2012 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aules de formació del SAM

Conservatori de música de Tortosa

24 de 
setembre 
de 2013

Taller d’introducció a la Llei d’estabilitat 
pressupostària

Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.

Aules de formació del SAM

Consell Comarcal del Baix Ebre

19 i 20 de 
novembre 
de 2013
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01. 
Introducció 
La gestió de la tresoreria municipal és clau en 
un entorn on, cada vegada més, els recursos 
financers són escassos. Aquesta gestió de la 
tresoreria s’ha de basar en tres objectius bàsics: 
la minimització dels costos financers procedents 
de l’endeutament a curt termini, la màxima 
rendibilització dels excedents de tresoreria 
(difícil actualment per l’escassa disposició de 
fons líquids i, a més a més, pel baix rendiment 
de les possibles col·locacions dels excedents en 
situació de liquiditat i seguretat) i l’adequada 
gestió de cobraments i pagaments. L’eina clau en 
la consecució d’aquests tres objectius, és el pla 
de tresoreria.  

02. 
Per què un pla  
de tresoreria?  

A diferència del pla de disposició de fons que 
ja en l’article 65.1 del RD 500/1990, de 20 
d’abril es preveia la seva elaboració i en l’article 
187 RDL 2/2004, de 5 de març, posteriorment 
modificat per l’article 14 de la LO 2/2012, de 27 
d’abril, la prelació dels pagaments, la legislació 
actual espanyola no defineix exactament 
com ha de ser una pla de tresoreria però sí 
que fa referència a aquest pla.  L’article 16.8 
de l’ordre HAP/2015/2012, d’1 octubre, per 
la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera disposa 
que abans de l’últim dia del mes següent a 
la finalització de cada trimestre de l’any es 
trametrà, entre d’altres, l’actualització del pla de 
tresoreria.  El projecte de Llei orgànica de control 
del deute comercial al sector públic, preveu la 
modificació de l’article 4 de la Llei orgànica 
d’Estabilitat i sostenibilitat financera, el qual 
introdueix el període mitjà de pagament (PMP) 
com expressió del volum del deute comercial, de 
manera que totes les administracions públiques, 
en aplicació del principi de transparència, hauran 
de fer públic el seu PMP. Així mateix, també 
preveu que l’ajuntament que superi el període 

mitjà de pagament a proveïdors (PMP), haurà 
d’incloure en l’actualització del pla de tresoreria 
l’import dels recursos destinats mensualment al 
pagament a proveïdors així com el compromís 
d’adoptar mesures quantificades tant d’ingressos 
com de despeses o de gestió de cobraments i 
pagaments que permetin la reducció del termini 
de pagament.  Per tant, de la legislació aprovada 
i del projecte de llei esmentat anteriorment es 
desprèn:  
1. Que els ajuntaments han de tenir un pla de 
tresoreria 
2. Que el pla ha de preveure el compliment dels  
terminis de pagament a proveïdors.  

03. 
Què és un pla 
de tresoreria?  
Un pla de tresoreria és una previsió dels 
pagaments i cobraments que es realitzaran 
durant un període de temps determinat el qual:   
1. Permet concretar els possibles excedents 
i optimitzar el rendiment mitjançant la seva 
col·locació a curt termini, sempre obeint als 
principis de liquiditat i seguretat.  
2. Permet conèixer les necessitats reals de fons 
líquids, per fer front als pagaments meritats 
i vençuts al llarg de l’exercici, i millorar els 
costos de finançament en la mesura que es pot 
planificar, negociar i contractar operacions de 
tresoreria amb l’antelació suficient.  
3. Permet saber en cada moment quina és la 
situació financera de l’entitat,  en especial el 
fons de maniobra mínim o necessari i, per tant, 
facilitar la presa de decisions adequades i la 
gestió eficient i eficaç del pressupost.   
4. Permet comprovar que l’ajuntament compleixi 
el període mitjà de pagament a proveïdors i, en 
cas contrari, preveure les mesures oportunes a 
fi de donar compliment a la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.    

04. 
Com fer un pla 
de tresoreria?  
El pla es desglossarà en tres parts, els 
cobraments i pagaments del pressupost corrent, 
de pressupostos tancats i de caràcter no 
pressupostari:  
1. Exercici corrent: és necessari disposar del 
pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici, 
a nivell d’aplicacions pressupostàries, per tal 
d’aproximar, mensualment, el flux monetari.  Pel 
que fa al pressupost corrent, caldrà analitzar 
amb deteniment cadascuna de les aplicacions 
pressupostàries que el conformen, amb la finalitat 
de projectar les previsions i crèdits inicials en 
cobraments i pagaments. És útil estructurar-ho 
en operacions corrents i de capital no financeres 
i financeres.  2. Exercicis tancats: caldrà preveure 
els saldos inicials i l’ordre de prelació establert en 
el pla de disposició de fons.   Per determinar els 
cobraments d’exercicis tancats, caldrà observar 
tant els saldos inicials nets de l’exercici com el 
grau de materialització aconseguit en exercicis 
anteriors.  
3. No pressupostaris: els ingressos i despeses no 
pressupostàries majoritàriament seran aquells 
cobraments i pagaments relatius a comptes 
amb Hisenda i Seguretat Social, bàsicament IVA, 
IRPF i Seguretat Social a càrrec dels treballadors. 
Caldrà preveure tant les quantitats com la seva 
periodicitat.   

05. 
Conclusió  
Un pla de tresoreria elaborat de manera correcta 
i actualitzat constantment és clau per a la 
consecució dels tres objectius enunciats en la 
introducció: maximització de la rendibilitat dels 
excedents de tresoreria, minimització dels costos 
financers derivats de l’endeutament mitjançant 
operacions de tresoreria i la màxima adequació 
entre cobraments i pagaments.  Per a la seva 
elaboració és útil disposar d’eines que facilitin 
l’estudi de la situació financera, en aquest sentit, 
el SAM de la Diputació de Tarragona assessora en 
la seva elaboració.   

La planificació 
de la tresoreria com 

a eina per prendre 
decisions adequades 

Núria Gras Nogués 
Javier Estébanez López  
Tècnics de la Unitat de Serveis 
Econòmics Municipals del SAM  

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | FORMACIÓ
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L’ eSAM és el por-
tal d’Internet 
des d’on es pot 

accedir d’una manera fà-
cil i ràpida a tots els trà-
mits i operacions que po-
den ser d’interès per als 
ajuntaments. S’actualitza 
periòdicament per poder 
incloure totes les modifi-
cacions legals i burocrà-
tiques que poden afectar 
els ens locals, els quals 
hi poden accedir amb la 
clau pertinent. Els respon-
sables del SAM sostenen 
que aquesta eina és “es-
sencial” per a l’adminis-
tració local, ja que permet 
introduir d’una manera 
immediata els canvis que 
afecten la gestió dels mu-
nicipis. L’eSAM, doncs, és 
l’eina de referència per als 
ajuntaments i ens locals.

L’eSAM posa 
totes les novetats  
a un clic

El SAM té entre els seus objectius impulsar 
una millora constant en l’àmbit del servei 
d’assistència que presta als ens locals de 
la demarcació. Per fer possible una millor 
gestió del coneixement del Servei d’As-
sistència Municipal mitjançant la captura, 
l’emmagatzematge, la recuperació, la uti-
lització i la reutilització del coneixement 
generat per aquest servei i per les unitats 
col·laboradores, l’any 2006 es va crear i im-
plantar una eina informàtica: l’eSAM.

Des dels seus inicis, l’eSAM neix com una 
eina de treball dinàmica dirigida als ens 
locals, que permet compartir i facilitar 
la localització d’informació útil dins de 
l’àmbit de la gestió local. El plantejament i 
l’objectiu d’aquesta eina responia i respon 
a la voluntat de millorar i facilitar la feina 
dels ens locals, la qual cosa repercuteix en 
un millor servei als ciutadans.

La voluntat permanent de millorar el servei 
que es presta des del SAM s’ha vist reflectida 
en la posada en marxa del nou portal eSAM 
aquest any 2014, una eina més funcional i 
completa que pretén millorar aquest servei 
que, en els darrers anys, ha esdevingut una 
referència per als ens locals del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre, en particular, 
i per a la resta del món local, en general.

El nou portal eSAM neix amb la voluntat de 
continuar aportant tot tipus d’informació 
d’interès per al món local. A banda dels nous 
continguts que es publicaran, el nou eSAM 
incorpora tota la informació que contenia 
l’anterior plataforma classificada en els ma-
teixos termes, per tipus de contingut i àrea 
temàtica.

eSAM: concepte i 
característiques  

L’eSAM és una eina al servei del personal 
dels ens locals de la província de Tarragona, 
així com del personal de la resta d’adminis-
tracions públiques. Aquesta eina consisteix 
en un portal que permet classificar d’una 
manera ordenada i seguint uns criteris co-
muns, els documents generats, facilitant-ne 
la recuperació d’una manera àgil i ràpida. 

Així mateix, permet traspassar aquest co-
neixement d’interès per als ens locals a un 
entorn web i el fa accessible, en qualsevol 
moment i lloc, a tots els usuaris mitjançant 
l’adreça https://esam.diputaciodetarragona.cat.

Unitat de Secretaria Intervenció  
del Servei d'Assistència Municipal

SAM REVISTA NÚM. 36 | TRÀMITS
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Les peticions d’alta del personal dels ens 
locals de la província de Tarragona es fan 
electrònicament a través de la plataforma 
e-govern, a la qual tenen accés tots els 
municipis del Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre. 

Per la seva banda, el personal de la resta 
d’ens hauran de sol·licitar l’alta mitjançant el 
formulari d’alta que es troba a la pàgina web 

de l’eSAM dins de l’apartat “Com donar-se 
d’alta”, el qual s’ha d’emplenar seguint les 
instruccions establertes en el mateix formulari 
i s’ha de trametre al SAM per correu ordinari 
amb registre de sortida.

Per sol·licitar més informació sobre la plata-
forma les consultes es poden dirigir a:  

esam@dipta.cat  |  977 296 654 

CALENDARI:
Una de les funcions bàsiques de l’eSAM és l’ajuda als municipis 
en l’àmbit de l’organització de gestions diverses i de les tasques 
que s’han de dur a terme en un període de temps determinat. En 
aquest aspecte, l’actual versió del portal incorpora com a nove-
tat una nova eina: el calendari. 

En el calendari es recullen tots els esdeveniments que poden re-
sultar d’interès per una correcta gestió del món local. Entre altres 
aspectes s’inclouen les diferents obligacions periòdiques i no pe-
riòdiques a les quals estan subjectes els ens locals en diferents 
matèries, com són els terminis de presentació de sol·licituds i 
documents de l’àmbit econòmic, funcionament dels òrgans de 
govern, contractes i documentació relacionada amb els àmbits 
de medi ambient i padró d’habitants, entre altres. 

Aquesta novetat que incorpora l’eSAM també permet estar 
al dia de les dates límit de presentació de subvencions o 
d’inscripció als diferents cursos de formació que ofereix el SAM, 
un avenç especialment interessant, ja que permet seguir tots els 
avantatges que la gestió del SAM pot aportar al dia a dia de les 
localitats de les comarques tarragonines.

CERCA:
Un dels aspectes que millora el nou portal eSAM és que facilita 
als usuaris la cerca de continguts entre la gran quantitat d’infor-
mació existent, amb la incorporació d’un sistema de cerca molt 
més potent que l’anterior. Hi ha dos tipus de cerca: o bé per tipus 
de contingut o bé per àmbit temporal. Si volem fer la nostra cer-
ca a través d’una paraula clau, cal que ens dirigim al marge dret 
de la pàgina d’inici, a sota de l’agenda. Com més afinem en la 
cerca, més fàcil serà trobar el contingut que cerquem. Si optem 
per introduir grups de paraules, cal recordar que el sistema omet 
els articles i les conjuncions. 

D’altra banda, si optem per cercar per categories, l’eSAM també 
permet consultar tots els continguts en funció del seu tipus i àrea 
temàtica. Les diferents categories es corresponen amb els tipus 
de continguts en què es divideixen les publicacions que s’editen 
en el site electrònic del SAM. Si aquesta és l’opció que escollim, 
cal seleccionar quin és el contingut a cercar entre les opcions dis-
ponibles i triar, en la llista existent, quines publicacions s’adiuen 
amb el tipus de temàtica que estem cercant per tal de trobar el 
document que ens interessa.  

Continguts destacats de l’eSAM   

Com 
donar-se 

d’alta 
a l’eSAM 
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A mb prop de 3.000 
habitants, Santa 
Coloma de Queralt 

està situat a la Conca de 
Barberà i destaca per la 
força econòmica de l’agri-
cultura i les empreses de 
transformació i manipula-
ció d’aliments, tot i que la 
crisi econòmica i el tanca-
ment de la majoria d’em-
preses de construcció lo-
cals han deixat més de 300 
persones sense feina. En 
aquest marc, la força del 
govern local resideix en 
la força de les empreses 
municipals i la cartera de 
serveis. La localitat té tres 
pedanies: Aguiló, la Pobla 
de Carivenys i Les Roques. 

actuacions que el pla preveu al municipi, cal 
destacar la primera fase de la millora de les 
instal·lacions esportives, que s’ha de dur a 
terme aquest 2014. 

Està previst que aquest any algun 
treballador de la corporació municipal 
assisteixi als cursos de formació que 
organitza el SAM? Si és així, quines àrees 
són les que els interessaria més abordar?

Sí, cada any observem quina és l’oferta de 
formació per als ajuntaments i n’escollim els 
cursos que més s’adeqüen a les nostres neces-
sitats. Aquest 2014 ens hem interessat pels pro-
grames que facin referència a la comptabilitat i 
intervenció i també en els que tinguin a veure 
amb els diferents procediments administratius. 

Per últim,  com valora el catàleg de 
serveis? Quins serveis demanarien que no 
es troben en el catàleg? 

El servei del SAM és excel·lent i permet que 
molts municipis petits puguin gaudir d’un 
catàleg de serveis molt extens. En el cas de 
Santa Coloma, a més a més de les ajudes del 
SAM, hem d’agrair la col·laboració prestada 
per la Diputació de Tarragona en tot el que és 
l’organització de l’Any Nogué o les ajudes per 
l’Escola de Música, molt importants en temps 
de crisi. 

Pel que fa a demandes, només tenir en compte 
que en una població com Santa Coloma, que 
és un municipi d’interior i situat a una certa 
altura, amb un hivern llarg i fred, es troba a 
faltar l’ajuda per afrontar inclemències meteo-
rològiques com poden ser les nevades. 

Quantes persones treballen en plantilla al 
govern municipal? El personal disponible 
és suficient per atendre les necessitats de 
la població? 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt és 
força diferent de la majoria de governs locals, 
ja que el personal necessari per dur a terme 
la gestió habitual d’un municipi de 3.000 
habitants –28 treballadors i dos càrrecs polítics 
en règim de dedicació parcial per satisfer un 
pressupost  de 3.160.000€– també gestiona 
l’Escola Municipal de Música –120 alumnes, 11 
professors i un pressupost de 171.120€– i una 
companyia comercialitzadora i distribuïdora 
d’electricitat amb 2 treballadors i un pressupost 
de 2.163.000€. A més a més, també disposem 
d’una residència de gent gran de titularitat 
municipal, que acull una setantena de residents, 
39 treballadors i un pressupost anual de 
1.717.291€.

En aquest context, com s’organitza el dia 

“El SAM permet que els 
municipis petits puguin accedir 
a un ampli catàleg de serveis” 

Ramon Borràs Ramon, 
alcalde de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)
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a dia a la corporació municipal? 

Les tasques quotidianes de l’Ajuntament se 
cen tren en dos grans àmbits. D’una banda, el 
servei extern, per al qual es disposa de la briga-
da de neteja de l’espai públic, el personal de 
manteniment d’edificis, aigua i enllume nat, el 
servei de vigilància i les persones encarregades 
de la biblioteca, la deixalleria, el col·legi Públic, 
les dependències del Castell, les antenes del co-
neixement i la formació i suport als alumnes de 
primària i secundària. 

D’altra banda, i pel que fa al servei intern, el 
govern local disposa de personal  dedicat a 
l’atenció al ciutadà i les tasques de burocràcia. 
La dedi cació de tots els treballadors és total o 
parcial, depenent del cas.    

Del conjunt de serveis que ofereix el 
SAM, quins van ser els més sol·licitats pel 
govern local que vostè presideix durant el 
2013? A quines àrees feien referència?

Pel que fa a les àrees d’economia i assistència 
jurídica, des de l’Ajuntament hem sol·licitat 
ajuda en tasques de liquidació i compte general 
i els serveis del SAM en tot el que fa referència 
a la redacció de projectes, memòries i direccions 
d’obres, de l’àrea d’Enginyeria i Arquitectura, i 
de control higiènic de piscines i peridomèstics, 
de les àrees de Medi Ambient i Salut Pública. 

Durant aquest 2014, quins són els serveis 
del catàleg que ofereix el SAM que tenen 
previst sol·licitar?

Igual que en l’exercici 2013, la nostra intenció 
és sol·licitar els serveis d’assistència jurídica i 
econòmica, en tot el que fa referència asses-
sorament jurídic, plans de sanejament, estu-
dis de costos i tarifes. També ens plantegem 
acollir-nos als plans de Medi Ambient i Salut 
Pública de control higiènic de piscines i estudis 
de qualitat de l’aigua, a més a més de control i 
educació ambiental. 

Pel que fa a actuacions del PAM, quines 
són les darreres que s’han fet al municipi 
o que estan pendents d’executar-se 
aquest 2014? 

La darrera actuació és l’adequació de la sota 
coberta del Castell Municipal, que allotja la 
Biblioteca pública i les instal·lacions de l’escola 
de música, entre altres, una obra que es va dur 
a terme l’any 2011. Pel que fa a les pròximes 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, situat a 
la plaça Major, es fa càrrec de les activitats festives 
i socials que es duen a terme a la localitat.
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“En ajuntaments petits 
tots hem de fer de tot i 
el catàleg del SAM és una 
bona eina de suport” 
Joan Castor Gonell, 
alcalde de Sant Jaume d’Enveja (Montsià) 

E l treball de la ter-
ra és un dels mà-
xims exponents 

econòmics de Sant Jaume 
d’Enveja i la seva Entitat 
Municipial Descentralit-
zada (EMD), els Muntells, 
que configuren un paisat-
ge dominat per la força de 
l’horta i els arrossars. La 
localitat té un total de 3.571 
habitants i un repte a l’ho-
ritzó, que passa per poten-
ciar el sector turístic. Els 
ciutadans gaudeixen de 
l’intens teixit associatiu 
local, que aglutina entitats 
esportives, culturals i soci-
als que segellen el caràc-
ter d’aquest municipi del 
Montsià. 

Quantes persones treballen en plantilla al 
govern municipal? El personal disponible 
és suficient per atendre les necessitats de 
la població?

Actualment l’Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja té una plantilla de 26 treballadors 
(administració, secretaria-intervenció, serveis 
tècnics, brigada, policia, biblioteca, jutjat de 
pau i centre de dia). Alguns departaments 
funcionen amb el personal molt ajustat, mentre 
que en  d’altres és clarament insuficient. Per 
fer front a aquesta situació no hi ha més remei 
que organitzar-se, mirar de ser polivalents i 
col·laborar entre tots per donar el millor servei. 

En aquest context, com s’organitza el dia a 
dia a la corporació municipal? 

La gran dificultat recau a poder atendre totes 
les demandes en una situació de personal ajus-
tat en moltes de les àrees de treball. Per aquest 
motiu, moltes vegades demanem ajuda a la 
Diputació de Tarragona.
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Del conjunt de serveis que ofereix el 
SAM, quins van ser més sol·licitats pel 
govern local que vostè presideix durant 
el 2013? A quines àrees feien referència?

Moltes vegades hem demanat ajuda al SAM i 
els serveis que sol·licitem amb més freqüència 
són tots els que se centren en tasques de ca-
ràcter jurídic, els de la unitat econòmica i els 
de personal. Altres serveis que hem sol·licitat 
fan referència sobretot a secretaria-interven-
ció, serveis tècnics i recursos humans.

Durant aquest 2014, quins són els serveis 
del catàleg que ofereix el SAM que tenen 
previst sol·licitar?

Com a mínim, continuarem utilitzant els ma-
teixos que hem utilitzat durant aquest any 
passat, ja que estan previstes diferents expro-
piacions, concursos-oposició i hem d’acabar 
de sanejar l’ajuntament. A banda, és possible 
que també sol·licitem ajuda als serveis tècnics 

d’obres i urbanisme per a tasques concretes. 

Pel que fa a actuacions del PAM, quines 
són les darreres que s’han fet al muni-
cipi o que estan pendents d’executar-se 
aquest 2014? 

Les darreres que vam sol·licitar van servir 
per realitzar treballs concrets en algunes 
zones del munipici, com són, per exemple, 
la urbanització i millora d’alguns carrers. 
Actualment, una de les màximes prioritats 
que tenim és sanejar econòmicament 
l’ajuntament, motiu pel qual tenim la intenció 
d’acollir-nos a totes les ajudes i subvencions 
que estiguin disponibles del catàleg de la 
Diputació de Tarragona i el SAM, com l’e-
catàleg, el control d’animals peridomèstics, 
l’adequació i manteniment d’equipaments, 
la promoció econòmica... A més a més, tenim 
la intenció d’utilitzar el PAM per fer front a 
despesa corrent i al manteniment.

Està previst que aquest any que comença 
algun treballador de la corporació 
municipal assisteixi als cursos de 
formació que organitza el SAM? Si és així, 
quines àrees són les que els interessaria 
més abordar?

Sí, normalment els treballadors de l’ajunta-
ment solen participar en els programes de 
formació que ofereix el SAM. Pel que fa a les 
àrees que necessiten una formació més conti-
nuada són aquelles que fan referència a can-
vis normatius, secretaria-intervenció i serveis 
tècnics.

Per últim, com valora el catàleg de ser-
veis que ofereix el SAM. Quins serveis de-
manarien que no es troben en el catàleg? 

La valoració que fem dels serveis que ofereix 
els SAM és molt positiva i valorem el conjunt 
del catàleg amb la màxima puntuació. Un dels 
aspectes més positius és que sempre es pro-
cura donar una resposta a la demanda, en-
cara que de vegades els municipis sol·licitem 
serveis que no figuren en el catàleg.  Per 
últim, i ja com a demanda, seria interessant 
aprofundir i rebre assessorament a l’hora de 
donar llicències d’activitat. 

El Mirador de Migjorn de Sant Jaume 
d’Enveja està situat al costat de la Llacuna de 
l’Aufacada i ofereix unes vistes privilegiades al 
riu Migjorn i l’Illa de Buda.
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C ada any, el Servei 
d’Assistència Mu-
nicipal (SAM) de 

la Diputació de Tarrago-
na prepara un paquet de 
subvencions destinades 
als ajuntaments de les co-
marques tarragonines, un 
servei que té l’objectiu de 
donar un cop de mà als go-
verns locals i que també 
beneficiarà altres organis-
mes que donen servei als 
municipis. 

2014, un any centrat a donar  
suport als municipis 

Ajudes destinades a 
consells comarcals 

U na de les subvencions que ator-
ga el SAM es vehicula mitjançant 
els consells comarcals, en virtut 

d’acords que busquen millorar els serveis 
que ofereixen els dos organismes. Amb l’ob-
jectiu d’optimitzar els serveis que reben els 
governs locals, evitar duplicitats i fer que 
les ajudes siguin ràpides i efectives, el SAM 
renova l’acord de col·laboració amb els con-
sells comarcals amb un nou vincle que es 
mantindrà actiu durant aquest 2014. 

La nova edició del conveni de col·laboració 
amb aquests ens supracomarcals 
s’estructura en diferents nivells, segons les 
necessitats concretes de cada localitat. En 
aquest paquet d’ajudes s’inclouen aquelles 
responsabilitats que es reparteixen entre 
els consells comarcals i la Diputació de 
Tarragona en municipis de fins a 10.000 
habitants, ja que aquestes ajudes prioritzen 
tots aquells serveis que es poden prestar 
mancomunadament entre els diversos 
organismes. 

Entre altres línies, els fons que depenen 
d’aquest conveni de col·laboració estan 
destinats a implantar programes socials en 

els municipis en què els consells comarcals 
presten serveis de manera exclusiva. També 
es poden sol·licitar ajudes en aquells muni-
cipis de menys de 10.000 habitants, on es 
presten serveis de manera mancomunada 
entre consells comarcals i altres organitza-
cions. 

En virtut d’aquest conveni, la Diputació de 
Tarragona posa a disposició dels consells 
comarcals els recursos tècnics i econòmics 
que destina a aquest àmbit i ofereix–tant de 
manera exclusiva com compartida amb els 
consells comarcals– un servei d’assistència 
bàsica que afecta els àmbits més elementals 
d’un govern local com és el jurídic, l’econò-
mic i el comptable i un servei d’assistència 
més especialitzada.

Durant l’any 2013, l’import total de les 
subvencions a la província de Tarragona va 
ascendir a gairebé 5 milions d’euros, repar-
tits entre els 10 consells comarcals de les 
comarques tarragonines. Per aquest 2014 es 
preveu que les ajudes mantinguin la mateixa 
tendència de suport a l’activitat municipal a 
través del catàleg de serveis que ofereix el 
SAM es mantinguin en una aportació similar 
i se situïn en els 4,876 milions d’euros. 
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E n el pressupost de la Diputació 
de Tarragona per aquest 2014 els 
municipis de les comarques tar-

ragonines figuren com a principals recep-
tors de les ajudes previstes, especialment 
aquelles localitats petites que, a conseqüèn-
cia de la crisi, són les que més poden patir la 
disminució de serveis. 

Enguany es mantenen la majoria d’ajudes 
que ja es van activar a l’exercici 2013, sub-
vencions que fan referència al conveni amb 
els consells comarcals (4,8 MEUR); les par-
tides destinades a sufragar les despeses 
derivades del transport escolar no obliga-
tori (540.000 euros) i l’impuls de programes 
destinats a la millora de la salut pública i la 
promoció d’hàbits de vida saludables (3,14 
milions d’euros).
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de 3.600 euros per préstec. Els consells co-
marcals, per la seva banda, podran recla-
mar fins a 3.500 euros per cada préstec. 

A l’hora d’elaborar la sol·licitud de la sub-
venció caldrà presentar la documentació 
pertinent seguint les bases del model nor-
malitzat i la sol·licitud oficial disponibles 
a la web www.dipta.cat, adjuntant el cer-
tificat de la secretaria de destí dels prés-
tecs i el de secretaris de l’autorització de 
l’operació de crèdit atorgada. Una vegada 
concedida la subvenció, l’ens beneficiari 
resta obligat a justificar el pagament dels 
interessos subvencionats en el termini dels 
tres mesos següents a la data de publicació 
de l’acord de subvenció. 

Subvencions per 
centres d’educació 
infantil de titulari-
tat municipal

U na de les principals novetats 
destacables del catàleg de sub-
vencions del SAM és el paquet 

d’ajudes destinades als governs municipals 
titulars de centres del primer cicle d’educa-
ció infantil per atendre despeses del curs 
escolar. Es tracta d’un programa extraordi-
nari que permet que moltes escoles puguin 

continuar funcionant en temps de crisi. 
Aquests conceptes havien estat sufragats 
per la Generalitat de Catalunya i ara han 
estat assumits per la Diputació de Tarrago-
na “fins que sigui necessari”, en paraules 
del president de l’ens, Josep Poblet. Aques-
tes ajudes es mantindran actives durant 
l’exercici 2014 i subvencionaran les despe-
ses de funcionament d’aquests centres un 
cop es presenti la sol·licitud de subvenció 
telemàticament. 

L’any 2013 aquestes ajudes van ser una de 
les partides destacades del pressupost de 
subvencions del SAM, ja que es van des-
tinar un total de 5 milions d’euros per fi-
nançar les depeses de funcionament dels 
centres de primer cicle d’educació infantil 
de titularitat municipal de la demarcació 
durant el curs 2012-2013. L’import màxim 
d’aquests ajuts va arribar fins als 875 eu-
ros per alumne, “un import que no hauran 
d’afrontar les famílies en aquests temps 
d’especial dificultat”, en paraules del dipu-
tat delegat del Servei d’Assistència Munici-
pal (SAM), Josep M. Cruset. 

Aquesta és, juntament amb les aportaci-
ons al transport escolar, una de les partides 
d’ajudes més destacables adreçades als 
centres escolars de la demarcació de Tar-
ragona. 

Subvencions per al 
finançament dels 
interessos dels 
préstecs concertats 
per ajuntaments, 
entitats municipals 
descentralitzades i 
consells comarcals

Una altra de les línies que es recu-
peren del passat exercici 2013 i 
que aquest any continua activa és 

la de les subvencions a partides destinades 
a inversions, especialment de tots aquells 
préstecs concertats per cobrir temporal-
ment les aportacions del Pla únic d’obres 
i serveis (PUOSC) de la Generalitat de Ca-
talunya, i les que tenen com a objectiu pa-
gar els proveïdors derivats del RDL 4/2012. 
Poden sol·licitar les ajudes els ajuntaments 
i entitats municipals descentralitzades de 
fins a 10.000 habitants i els consells co-
marcals. 

En tots els casos que se sol·licitin aquestes 
subvencions cal tenir en compte que l’im-
port màxim del préstec serà de 300.000 
euros per cada ens local i que els béns o 
serveis beneficiaris de la partida han de ser 
de titularitat municipal. De la mateixa ma-
nera, les subvencions només es concediran 
en préstecs nous, concertats amb entitats 
bancàries a partir de l’1 de gener de 2011, 
i que l’import subvencionable és el capital 
pendent d’amortitzar en el moment de pre-
sentar la sol·licitud. En tots els casos, la du-
rada de les operacions de crèdit noves ha 
de ser de quinze anys com a màxim. 

El finançament de les actuacions depèn 
del nombre d’habitants del municipi. Així, 
les localitats a 2.000 habitants podran sol-
licitar fins al 100% en una quantitat mà-
xima de 6.000 euros per cada préstec; els 
municipis de 2.001 a 5.000 habitants fins 
al 80% en una quantitat màxima de 4.800 
euros per cada préstec. Aquestes propor-
cions es repetiran en els diferents tipus 
de poblacions, ja que en els municipis de 
5.001 fins a 10.000 habitants es podrà sol-
licitar fins al 60% en una quantitat màxima 
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Quins són els principals 
projectes de la seva àrea 
aquest 2014?

Un dels més importants és l’impuls al 
programa per a l’adhesió al Pacte d’alcaldes 
i alcaldesses de la Comissió Europea. La 
Diputació de Tarragona és el coordinador 
territorial del projecte, que té com a objectiu 
que els municipis disposin de més eines per 
fer servir les energies renovables i ser més 
eficients. L’objectiu és assolir l’estratègia del 
Triple 20 per l’any 2020, és a dir, reduir un 
20% l’emissió de gasos, millorar un 20% 
l’eficiència energètica i incrementar un 20% 
ús energies renovables. L’aposta europea en 
aquest àmbit es demostra amb la destinació 
d’un 20% del pressupost de la pròxima línia 
de Fons de Desenvolupament (FEDER) per al 
finançament d’aquests projectes.

Com es desenvolupa aquest 
programa?

La Diputació posa a disposició de tots aquells 
municipis que vulguin adherir-se al pacte les 
eines necessàries per organitzar l’assistència 
tècnica. Es fa una especial incidència en les 
poblacions més petites, amb l’objectiu de su-
mar sinergies pensant en clau territorial, tot i 
que cada municipi s’hi pot adherir individual-
ment. El programa s’ha desenvolupat amb la 
coordinació de la resta de diputacions catala-
nes i la col·laboració de l’oficina de la Diputa-
ció de Barcelona a Brussel·les.

Què han de fer els 
ajuntaments que vulguin 
sumar-se a aquesta iniciativa?

Un cop adherits al Pacte d’alcaldes i alcaldes-
ses a través d’un acord de ple, els municipis 
han d’elaborar un pla estratègic per explicar 
les accions que volen dur a terme per ser més 
eficients en l’aspecte energètic. Un cop pre-
sentat l’informe disposaran d’un temps per 
aplicar-les, un termini que marquen les ba-
ses de les subvencions. El més complicat per 
molts ajuntaments és elaborar aquest pla, per 
la qual cosa des del SAM oferim un programa 
d’assistència tècnica que dóna suport als mu-
nicipis en aquesta tasca i fins i tot es planteja 
fer-ho de manera mancomunada.

Quins són els avantatges que 
tenen els municipis pel fet 
d’adherir-se al pacte?

Principalment que totes les accions previstes 
en el pacte signifiquen un estalvi d’energia 
i també econòmic. De vegades, és suficient 
fer un canvi d’enllumenat per adaptar-se a 
la normativa o revisar la gestió energètica 
dels edificis municipals amb accions com 
instal·lar calderes de biomassa, fer auditories 
energètiques en ajuntaments i edificis 
municipals per revisar la potència que tenen 
contractada… Les localitats que vulguin 
sumar-s’hi han de tenir en compte que els 
petits canvis signifiquen molt. Per facilitar 
la tasca, des de la Diputació ajudem tots 

“Tots els canvis que fan 
els municipis en termes 
energètics són importants 
i signifiquen un estalvi 
econòmic”

Núria Crivillé 
Diputada de Medi ambient, Salut Pública  
 i Territori del Servei d’Assistència Municipal (SAM) 
de la Diputació de Tarragona

D urant aquest 2014, 
el Servei d’Assis-
tència Municipal 

de la Diputació de Tarrago-
na posa a disposició de les 
localitats tarragonines que 
vulguin estalviar despe-
ses a partir de l’eficiència 
energètica un servei d’as-
sessorament per a l’elabo-
ració dels plans d’estalvi 
energètic que dicta el Pac-
te d’alcaldes i alcaldesses 
de la Comissió Europea. 
Ser més eficient és una 
gran millora que es nota en 
els balanços econòmics i 
que es pot aconseguir apli-
cant mesures adaptades a 
ajuntaments grans i petits. 
Aquest any les carteres de 
Salut Pública i Medi Am-
bient continuen impulsant 
els parcs de salut munici-
pal i la recollida de dades 
del SINAC.
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els municipis, grans o petits, a elaborar els 
projectes. Hem fet rondes de contactes per 
explicar directament als ajuntaments quines 
accions poden proposar per adherir-se al 
pacte.

Enguany també es revisa l’ús 
i la utilitat dels parcs de salut 
que hi ha distribuïts per la 
província. Quin és l’objectiu 
d’aquesta acció?

Hi ha localitats de les comarques de Tarrago-
na que disposen d’un parc de salut, una instal-
lació a l’aire lliure i d’ús públic per practicar 
exercici físic. L’objectiu és dinamitzar-los i que 
es facin servir, per això hem fet un inventari de 
tots els parcs de salut municipals que s’han 
instal·lat fins ara i hem engegat una campa-
nya per dinamitzar-los.

L’objectiu és que aquests 
espais siguin útils per la 
població, no?

Sí, més del que ho són ara. D’una banda, es 
pretén dinamitzar els que ja estan instal·lats 
i, de l’altra, realitzar estudis per planificar 
adequadament la instal·lació de nous 
equipaments d’aquestes característiques en 
el futur. Fins ara des de la Diputació s’havien 
atorgat subvencions perquè els ajuntaments 
fossin els encarregats de construir els parcs 
però ara es fa més incidència en la seva gestió. 

I com es farà?

Tot i que el seu públic destinatari és tota la 
població, aquests espais estan especialment 

Un sol litre d’oli pot contaminar mil 
litres d’aigua. L’oli és una substància 
amb un alt component contaminant 
i des del SAM ja fa temps que s’està 
duent a terme una tasca activa de 
difusió de campanyes de reciclatge 
d’aquesta substància, una actuació que 
es duu a terme de manera coordinada 
amb els ajuntaments i que ha de 
servir per conscienciar a la població 
del deute ecològic que representa no 
gestionar aquesta substància de manera 
adequada.

Durant l’any 2013 el SAM ja va treballar 
activament en aquesta àrea, facilitant 
els dipòsits de reciclatge als municipis 
que s’han repartit als domicilis i amb 
campanyes de sensibilització de la 
ciutadania, principalment a les escoles. 
A més a més, durant aquest temps s’han 
organitzat punts d’informació itinerants, 
dirigits per tècnics especialitzats que 
han repartit embuts i tríptics per 
conscienciar la ciutadania.

Aquesta és una campanya capdavantera 
a tot Catalunya, tant pel que fa al nom-
bre de mostres d’oli per reciclar recol-
lides a tota la demarcació com per la 
tasca comunicativa que duen a terme 
els tècnics especialitzats i els municipis 
adherits, i continua ben activa durant 
aquest 2014. L’ajuntament que ho vul-
gui es pot posar en contacte amb la 
Diputació telefònicament o a través de 
la plataforma e-Govern per rebre tota la 
informació sobre com impulsar la cam-
panya a la seva localitat.

La diputada de Medi Ambient, Núria 
Crivillé, sosté que l’objectiu d’aquesta 
actuació és “augmentar l’efectivitat 
dels serveis que ja estan actius al SAM 
i que els  recursos siguin més coneguts 
pels ajuntaments, que els serveixin per 
gestionar-se de manera més efectiva”.

Objectiu: 
reduir els olis 
contaminants

indicats per a la gent gran, per la qual cosa es 
dissenyaran programes per dinamitzar hàbits 
saludables entre els avis i potenciar l’ús dels 
parcs de salut, si cal, amb la col·laboració 
dels centres d’atenció primària. Els parcs 
urbans són un espai de trobada que permeten 
exercitar la flexibilitat, la resistència o la 
coordinació i creiem que es pot treure més 
suc dels ja existents i animar les poblacions a  
instal·lar-ne de nous.

A banda d’aquests projectes, 
hi ha algun altre objectiu 
estratègic per assolir durant 
el 2014 pel que fa a Medi 
Ambient i Salut Pública?

Sí, tenim un altre projecte en marxa, que és 
acabar de completar les xifres del SINAC (Sis-
tema d’Informació Nacional d’Aigües de Con-
sum) que es refereixen als municipis de les co-
marques de Tarragona, especialment aquelles 
poblacions més petites. Des del SAM ajudem 
els governs locals a omplir totes les dades 
que fan referència a l’ús de l’aigua de consum 
humà, com són pous de captació, conduccions 
o canonades. Encara queden moltes localitats 
de les nostres comarques que no han emple-
nat el registre, per la qual cosa cal continuar 
realitzant aquesta tasca fins que estigui fina-
litzada.

On poden adreçar-se els 
ajuntaments per completar 
totes les dades del SINAC?

En tots els casos, els tràmits es poden realitzar 
a través de la web de l’eSAM.

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | ENTREVISTA

“Hem fet un 
inventari de tots 
els parcs de 
salut municipals 
que s’han 
instal·lat fins ara 
i hem engegat 
una campanya 
per dinamitzar-
los” 
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La Diputació de     
Tarragona fomenta 
l’emprenedoria i la
competitivitat empresa-
rial amb la segona edició  
dels Premis Emprèn

Es posa en marxa una 
nova línia d’ajuts per als 
municipis de 6 milions 
d’euros,  destinada a les 
inversions sostenibles

La Diputació i “La Caixa” 
milloraran els espais 
naturals i facilitaran 
l’accés al món laboral a 
51 persones en risc 
d’exclusió

Un any més, la Diputació de Tarragona ha con-
vocat la segona edició dels Premis Emprèn, el 
reconeixement a les persones emprenedores 
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 
que vulguin posar en marxa un projecte em-
presarial, que tinguin una empresa consolidada 
o bé que hagin assumit el traspàs d’un negoci 
existent.

Els guardons, dotats amb 5.000 euros cadascun, 
s’ordenen en set categories d’acord amb l’im-
pacte econòmic, social o territorial dels projec-
tes presentats. 

En aquesta nova convocatòria s’estableixen les 
següents categories: Emprèn en femení (empre-
ses liderades per dones), Emprèn jove (projec-
tes impulsats per joves d’entre 18 i 35 anys), 
Emprèn al món rural (activitats que es duguin 
a terme en poblacions de menys de 2.000 ha-
bitants), Emprèn socialment (models de negoci 
que responguin a nous reptes socials), Emprèn 
i sorprèn (foment de la innovació), Emprèn i 
consolida (empreses d’entre tres i cinc anys 
d’antiguitat) i Reemprèn (negocis que s’hagin 
traspassat entre propietaris durant el període 
comprès entre el 27 de juliol del 2013). 

Tal com ha manifesta el diputat delegat de 
l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Pro-
moció Econòmica, Joan Josep Malràs, amb la 
convocatòria d’aquests guardons la institució 
supramunicipal “vol contribuir a l’aparició de 
noves iniciatives empresarials i generar ocupa-
ció de qualitat”, afavorint, d’aquesta manera, 
el desenvolupament econòmic i social de les co-
marques del Camp de Tarragona i de les Terres 
de l’Ebre. 

La Diputació de Tarragona destinarà enguany 6 
milions d’euros extraordinaris per a les inversions 
sostenibles als municipis i entitats municipals des-
centralitzades de menys de 20.000 habitants del 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. 

Aquesta nova línia d’ajudes, que beneficiarà gai-
rebé tots els municipis de la demarcació, és el re-
sultat del superàvit en la liquidació del pressupost 
de la Diputació de l’any 2013, que s’aplica per be-
neficiar al món local i per donar resposta a la Llei 
de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local en el règim local de Catalunya (LRSAL).

L’acte de presentació es va dur a terme recentment 
en la roda de premsa els detalls del Pla Especial 
d’Inversions Sostenibles (PEIS) 2014, amb el pre-
sident de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, 
acompanyat pel vicepresident i president de la 
Comissió Informativa del Servei d’Assistència Mu-
nicipal de la institució, Josep Maria Cruset, i pel 
diputat delegat d’Hisenda, Benet Jané. 

Les bases del PEIS permeten finançar part de les 
inversions financerament sostenibles d’un total de 
180 unitats municipals, que inclouen àmbits com 
el sanejament, abastiment i distribució d’aigües; la 
recollida, eliminació i tractament de residus; l’en-
llumenat públic; les vies públiques; els parcs i jar-
dins; la protecció del patrimoni històric-artístic; els 
camins veïnals, i la rehabilitació i reparació d’infra-
estructures i immobles propietat de cada ens local. 

La distribució dels recursos es fa, segons s’esta-
bleix a les bases, a través d’una quantitat fixa se-
gons els paràmetres de quatre trams de població 
i d’una quantitat variable que sorgeix de donar 
14,17 euros per habitant de cada municipi o enti-
tat municipal descentralitzada. Segons el president 
de la Diputació, Josep Poblet es fa “una lleu discri-
minació en benefici dels municipis petits, ja que 
es busquen mecanismes de regulació per garantir 
l’equitat i l’equilibri al territori”.

El president de la Diputació de Tarragona, Josep 
Poblet, i el director territorial de ”la Caixa” a 
Catalunya, Jaume Masana, han renovat el seu 
compromís pel que fa a la conservació dels es-
pais naturals de les comarques de Tarragona. 
Des que es va posar en marxa l’acord el 2006, 
l’entitat financera hi ha destinat prop de 8 mili-
ons d’euros. La inversió que es realitzarà durant 
2014 serà de 450.000 €.

Enguany es duran a terme deu noves actuaci-
ons al territori, que arribaran a 9 comarques 
tarragonines, iniciatives que van des de la pre-
servació d’incendis en aquelles zones en què el 
risc és més alt a actuacions en els rius per evitar 
inundacions per manca de neteja de lleres i la 
millora dels boscos de ribera. Els projectes que 
es duran a terme permetran que 51 persones 
en risc d’exclusió tinguin accés al món laboral.

Els treballs seran coordinats per deu entitats so-
cials tarragonines que vetllen per persones en 
risc d’exclusió social. Les 538 persones que han 
participat en els treballs fins ara patien disca-
pacitat psíquica, malaltia mental severa o eren 
aturats de llarga durada, entre altres col·lectius.  

El president de la Diputació de Tarragona, Josep 
Poblet, agraeix a CaixaBank el seu “fidel com-
promís amb el territori i la confiança demos-
trada vers la nostra institució”. Poblet destaca 
també que aquest instrument que s’ha creat 
des de l’any 2006 és un “gran univers de perso-
nes compromeses: de diversitat de projectes, de 
multitud de ciutadans beneficiaris i d’entitats 
que col·laboren”.
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Les quatre diputacions 
catalanes commemoren 
a Tarragona el centenari 
de la Mancomunitat  de 
Catalunya 

El RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada 
2014 incorporarà novetats 
destacades per  celebrar 
el 50è aniversari

El 69% dels tarragonins 
es connecta diàriament a 
Internet, segons el darrer 
Observatori d’Internet de 
la Diputació de Tarragona

El Palau de la Diputació de Tarragona ha aco-
llit recentment l’acte central commemoratiu 
del centenari de la Mancomunitat de Catalu-
nya a la demarcació de Tarragona. Hi han as-
sistit els presidents de les quatre diputacions 
catalanes –Josep Poblet, Tarragona; Salvador 
Esteve, Barcelona; Joan Reñé, Lleida, i Joan 
Giraut, Girona– els quals han fet èmfasi en la 
gran tasca duta a terme per aquesta històrica 
institució, nascuda el 1914 de la unió volun-
tària de les quatre diputacions i suprimida el 
1925 per Primo de Rivera. 

“La Mancomunitat va saber unir totes les 
energies disperses pel territori per a crear un 
país nou”, manifesta el president de la Dipu-
tació de Tarragona, Josep Poblet, que també 
assenyala la Mancomunitat “volia que Cata-
lunya pogués viure amb el seu propi esforç 
sense cap mena de dependència”. Malgrat 
això, Poblet ha recordat que la Mancomunitat 
va néixer per a donar suport polític al govern 
espanyol de l’època, i sense haver-li traspas-
sat cap competència “va treballar amb les 
idees clares i amb una gran visió de futur”. 

L’exposició recull documents i referències a 
les biblioteques populars de Valls i el Vendrell, 
entre altres, equipaments que van tenir un 
paper fonamental en un país que aleshores 
registrava un 40% d’analfabetisme.

La Diputació de Tarragona impulsa, un any més, 
el RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, una em-
blemàtica prova esportiva que enguany compleix 
50 anys, 10 dels quals a la Costa Daurada. 

Enguany aquest esdeveniment esportiu i turístic 
tindrà lloc del 23 al 26 d’octubre. Salou i PortA-
ventura seran els nuclis de la prova automobilís-
tica que les darreres edicions van deixar més de 
30 milions d’euros al territori. El ral·li incorpora 
enguany novetats, d’entre les quals destaquen 
una cronometrada especial de 50 km: Escaladei, 
la més llarga de la seva història. 

El president de la Diputació de Tarragona, Josep 
Poblet, destaca l’arrelament d’aquest acte als 
sectors econòmic i turístic de les comarques de 
Tarragona. En concret, Poblet concep el patrocini 
d’aquest esdeveniment com “una eina de promo-
ció del nostre territori, en el seu sentit més ampli” 
i destaca que la cursa “té un retorn molt superior 
a l’esforç econòmic que representa”. 

Respecte a la promoció turística que comporta 
un esdeveniment com el ral·li, Poblet recorda l’ar-
relament d’aquest sector econòmic a les comar-
ques de Tarragona, tot recordant que, en temps 
de la Mancomunitat de Catalunya, Tarragona ja 
va acollir un dels primers congressos de turisme 
que es van dur al país, concretament el de 1921.

L’actual RallyRACC és l’hereu de la Volta a Cata-
lunya, que va començar a organitzar-se el 1916, 
i que es va unir, el 1957, al Ral·li Catalunya, any 
en el qual va arrencar oficialment la història 
d’aquesta competició. Després d’una pausa de 8 
anys a partir de 1964, el Ral·li Catalunya va tor-
nar amb força el 1973, i va iniciar una trajectòria 
ascendent que continua en l’actualitat. 

Quin ús fan de les tecnologies de la informació 
els tarragonins? El 80% dels ciutadans de les 
comarques de Tarragona es connecta a Internet 
i el 69% ho fa diàriament. També es constata 
l’ús generalitzat d’aplicacions de missatgeria 
instantània al mòbil (whatsapp, line...) que ja 
fan servir el 89% dels usuaris d’aquests dispo-
sitius.

Les dades demostren que el 95% de les llars de 
les comarques de Tarragona té telèfon mòbil i el 
70% de les cases disposen, com a mínim, d’un 
mòbil amb connexió a Internet. La mitjana de 
mòbils per llar és de 2,5. També augmenta nota-
blement l’ús de tauletes: del 12%, l’any 2013, al 
28% actual. Tot i la importància dels dispositius 
mòbils i el fet que el dispositiu amb connectivi-
tat més estès entre la població és el telèfon mò-
bil, l’ordinador continua sent l’equip principal a 
l’hora de connectar-se. Concretament, l’aparell 
de sobretaula o fix és el principal equip d’accés 
a Internet per al 34% dels usuaris.

Aquestes són algunes de les conclusions que 
es desprenen del darrer Observatori d’Internet 
de la Diputació de Tarragona corresponent a 
aquest any 2014, unes dades que s’han pre-
sentat en un acte que ha comptat amb la par-
ticipació del diputat delegat de Coneixement i 
Qualitat de la Diputació de Tarragona, Pere Gra-
nados i del director de l’àrea de Coneixement i 
Qualitat de la Diputació, Enric Brull.

Granados destaca la importància de l’estudi 
tant pel sector públic com pel sector privat, 
unes dades que, segons el diputat “tenen im-
portància per conèixer el comportament dels 
ciutadans de la demarcació pel que fa a l’ús de 
les noves tecnologies i internet”. A través de la 
TINETaula, la Diputació de Tarragona fomenta 
l’ús d’internet als municipis de menys de 4.000 
habitants.
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S ingapur és país pe-
tit, de poc més de 5 
milions d’habitants,  

però alhora és una impor-
tant destinació turística 
que anualment rep un nom-
bre de visitants en propor-
ció propera a dues vegades 
el nombre de residents a 
l’illa. El turisme genera el 
4% del PIB i els principals 
mercats emissors són In-
donèsia, la Xina, l’Índia, 
Austràlia i el Japó. 

Va ser en aquest context que, a partir de 
l’any 2000 el govern de Singapur havia anat 
constatant que l’activitat del sector turístic, 
tot i que continuava creixent, donava mos-
tres d’una certa contenció. 

A. Un aspecte que preocupava de manera 
notable era el fet que les quotes de mer-
cat a la regió d’ Àsia-Pacífic, d’on prove-
nia la major part dels seus clients, s’ana-

ven reduint: 8% el 1998, 6% el 2002.

B. Es reduïa també l’estada mitjana (3,5 
dies) i s’observava que en altres ciu-
tats de referència era superior: 4 dies a 
Hong Kong, 5 dies a Londres, 7 dies a 
Nova York.

C. Es tenia consciència que Singapur tenia 
una falta d’atractiu comparativament 
amb ciutats competidores.

D. Existia la certesa que un bon nombre 
de ciutats al món s’estaven reinventant: 
Xangai, Londres, París...

A finals del 2004 es va impulsar, mitjançant 
dos concursos públics, l’obertura de dos nous 
complexos integrats d’oci, cadascun amb el 
seu casino. Les ubicacions proposades pel 
govern de Singapur van ser la zona de Mari-
na Bay i la de Sentosa. Aquest fet va generar 
intensos debats entre polítics, però també a 
la societat.  El govern de Singapur estava con-
vençut de l’oportunitat que aquestes inversi-
ons podien significar per al futur de l’activitat 
turística al país, però no es deixava de con-
siderar que podien existir algunes amenaces 

que calia calibrar i tenir en compte:

A. Es tenia present que es podria generar 
un efecte no desitjat sobre la reputació 
de la marca Singapur, però també es co-
neixia que altres ciutats on el joc tenia 
molta presència no eren mal percebu-
des ni pels seus residents ni pels visi-
tants: Londres, Sidney, Ginebra...

B. Existia una certa preocupació per si 
aquestes inversions podien afectar el 
sistema de valors del país: esforç, tre-
ball dur, família, excel·lència.

C. Existien algunes reaccions negatives 
a priori per part dels quatre grups 
religiosos existents al país: hinduistes, 
budistes, islamistes i cristians.

D. Es va considerar la possibilitat d’impedir 
l’accés dels residents locals als ressorts 
integrats, tot i que finalment aquest as-
pecte es va resoldre de forma diferent 
establint una taxa de 100$ de Singapur 
per a l’accés diari o una de 2.000$ de 
Singapur per a l’accés anual.

El cas de Singapur:   
turisme i joc

Foto: Begoña Parra

Octavi Bono
Director del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
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L’abril de 2005, el Parlament de Singapur va 
aprovar la legalització del joc, que estava pro-
hibit en aquest país des de 1965.

El govern va definir el terme Integrated Re-
sort (IR) perquè no volia que l’enfocament es 
concentrés només en l’activitat dels casinos. 
Els projectes havien de desplegar un ventall 
ampli de propostes al voltant del comerç, la 
restauració, el lleure, el teatre, la cultura...

Es va determinar que a la zona de Marina Bay 
el projecte es concentrés en el productes reu-
nions (MICE) mentre que a la zona de Sentosa 
ho fes amb la idea de crear un ressort familiar.

Inicialment s’hi van interessar dinou grups 
inversors i de gestió. Finalment a Marina 
Bay es presentaren Genting, Hannah, Las Ve-
gas Sands i MGM. A Sentosa es presentaren 
Eightwonders, Genting i Kerzner. 

El procés de selecció de les propostes es va 
portar a terme d’acord amb la consideració 
de quatre criteris d’avaluació:

1. capacitat de contribuir a la creació d’in-
terès turístic (pes del 40%).

2. projecte arquitectònic i disseny (pes del 
30%).

3. volum de la inversió (pes del 20%)

4. fortalesa dels inversors (10%)

Las Vegas Sands va guanyar el projecte de 
Marina Bay, on va fer una inversió de  4.200 
milions d’euros, i Genting va endur-se el de 
Sentosa, on va invertint 3.186 milions d’euros.

És un fet que la realitat de Singapur és ben 
diferent de la de la Costa Daurada en molts 
sentits des del model d’organització política, 
a la ubicació geogràfica en el planeta passant 
per aspectes purament culturals. Amb tot, és 
segurament l’única experiència al món amb 
què podem fer una anàlisi del que han sig-
nificat els efectes en un espai turístic per la 
posada en marxa d’un ressort d’oci on el joc 
té una presència notable.

D’aquest conjunt d’indicadors  
descriptius de l’activitat turística 
es deriva la següent evolució en 
el període 2009-2012:

+48% +30%
+34% +14%
+37% +74%
-0,9% -0,8%
+48% +58% 

nombre  
de turistes

nombre de places 
hoteleres

nombre de                 
visitants de dia

nivell  
d’ocupació 

trànsit de passatgers    
a l’aeroport

preu mitjà  
habitació 

de creueristes
dies d’estada  
mitjana

nombre d’hotels RevPAR 

Més enllà de les diferències existents amb 
el país i el model de Singapur i de les 
motivacions que impulsen els seus projectes 
i els del nostre territori, és evident que en 
el seu cas les inversions de Las Vegas Sands 
i de Genting han contribuït a un increment 
de l’activitat turística, a una ampliació de 
l’oferta d’allotjament, a un increment de 
les tarifes hoteleres, del nivell d’ocupació i 
dels ingressos generats en l’àmbit hoteler. 
Inicialment no sembla que s’hagi produït 
l’efecte esperat pel que fa a ampliació dels 
dies d’estada dels visitants. No sembla que 
s’hagi produït una afectació negativa sobre 
la percepció de la marca Singapur ni que 
hagi alterat el seu posicionament centrat en 
el turisme de reunions i també d’oci. 

També és cert que l’informe i l’anàlisi que 
es deriva d’aquestes dades és una senzilla 
primera aproximació i que hi ha altres 
aspectes que no s’han inclòs en l’elaboració 
d’aquest informe i que es podrien tenir en 
compte. Un d’aquests aspectes seria veure 
fins a quin punt la situació de crisi i/o 
contenció de bona part de les economies 

europees al llarg d’aquests darrers anys 
pot haver propiciat un marc de noves 
oportunitats per a determinades economies 
asiàtiques i particularment per a la de 
Singapur. El fet, però, és que, en qualsevol 
cas, no hi ha hagut incidències negatives en 
l’activitat turística del país, ni reaccions no 
desitjades per part de la demanda ni pèrdua 
de confiança per part de nous inversors, 
més aviat al contrari. Tampoc s’han produït 
efectes negatius notables des d’un punt de 
vista social ni en camps com la ludopatia ni 
en la precarietat laboral que, en el cas de 
Singapur, no és ni menys alta ni més baixa a 
la que poguessin tenir abans.

El que cal considerar també és que, per da-
munt de tot, allò que pot tranquil·litzar és el 
fet que si el projecte a desenvolupar s’orien-
ta de manera adient el resultat pot ser ben 
positiu. El com esdevé, doncs, un factor clau. 
En el cas de Singapur, un dels dos projectes 
ha reforçat l’orientació d’una part important 
de l’oferta ja existent al país pel producte 
reunions i l’altre ho ha fet pel producte oci 
familiar.

És important constatar també que els pro-
jectes estan tenint èxit en la mesura que 
s’han volgut orientar específicament cap a 
un model d’economia productiva al voltant 
del lleure i l’oci, i no pas en un àmbit especu-
latiu que d’altres sectors, com l’immobiliari, 
poden haver tingut en algun moment.

Pel que fa al cas d’una inversió a la Costa 
Daurada hauríem de ser capaços d’incidir 
en aquest aspecte que mencionàvem abans, 
amb una vocació del projecte en clau d’eco-
nomia productiva, obrint les portes a nous 
mercats emissors, nous segments de mer-
cat i amb la capacitat de ser generador de 
la seva pròpia demanda per no fagocitar la 
demanda existent. Segur que si es fa bé el 
resultat pot ser positiu. 
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EL PATRIMONI 
CULTURAL I 
PAISATGÍSTIC 
DELS NOSTRES 
MUNICIPIS, 
UN VALOR A 
PRESERVAR I 
DIFONDRE

A l nostre país el patrimoni cultural, 
artístic, natural i paisatgístic, és 
vist darrerament, com un recurs 

per potenciar, d’una banda, el coneixement 
i la divulgació i, de l’altra, per incrementar 
l’atracció dels territoris i millorar la qualitat 
de l’oferta turística. Amb tot plegat es vol 
donar una major rendibilitat social al patri-
moni i demostrar que el turisme cultural és 
una aposta econòmicament rendible. 

Tot i que aquesta visió no és una tendèn-
cia nova, és cert que la situació econòmica 
actual fa que hi hagi un plantejament més 
rigorós i estricte per millorar la gestió del 
patrimoni. Tant en la tradició europea com 
en l’anglosaxona, la gestió del patrimoni 
cultural i natural ha posat en relleu -des de 
fa temps- que aquells territoris que elaboren 
un discurs, un plantejament i pla d’acció a 
llarg termini -i el duen a terme-, es doten 
d'un element potenciador de l’oferta turís-
tica.  

D’acord amb la Llei 9/1993 del patrimoni 
cultural català, i amb el concepte aplicat per 

les Convencions de la Unesco, quan parlem 
de patrimoni cultural, fem referència tant al 
patrimoni material -béns mobles o immo-
bles relacionats amb la història i la cultura 
d’un país, en el nostre cas Catalunya-, com 
al conjunt de béns immaterials integrants de 
la cultura popular, la història, l'etnografia i 
les particularitats lingüístiques.   

En un sentit més ampli, també es pot consi-
derar patrimoni aquell capital social format  
pel conjunt de persones que habiten els 
territoris, així com les xarxes institucionals, 
personals i relacionals de col·laboració, que 
sovint són tan importants com el mateix co-
neixement i patrimoni material acumulat. 
Aquesta riquesa social és la que explica que 
determinats territoris o municipis tinguin 
unes manifestacions culturals, socials, de 
solidaritat o participatives i siguin territoris 
creatius i emprenedors. 

En la nostra demarcació, exemples com la 
restauració d'ermites per iniciativa d’asso-
ciacions d'amics i associacions de veïns, on 
tothom col·labora amb treball personal o 
amb recapte de fons, són exemples admira-
bles. 

Altres casos de participació ciutadana són  
les festes de recreació històrica com la Festa 
del Renaixement de Tortosa o la Setmana 
Medieval de Montblanc. Destaca també el 
festival de divulgació històrica Tàrraco Viva, 
referent europeu en aquest tipus de recrea-
cions històriques.

Destaquem altres iniciatives populars 
com les festes votives, amb les tradicions 
peculiars de cada municipi, com les 
Decennals de la Mare de Déu de la Candela 
de Valls i les Quinquennals d’Ulldecona 

i Alcanar, per anomenar-ne algunes. 
També les representacions festives amb 
la participació voluntària de centenars de 
ciutadans, que amb els anys han aconseguit 
tenir la consideració de festes patrimonials 
d’interès nacional com la Festa Major de 
Santa Tecla, la de Sant Pere de Reus, el 
Ball de Sant Crist de Salomó, la Festa de 
Sant Antoni, d’Ascó o festes tradicionals, 
com l’Encamisada de Falset, la Processó 
del Sant Enterrament de la Setmana Santa 
de Tarragona o la Passió d’Ulldecona.  I 
no oblidem la riquesa gastronòmica: la 
calçotada de Valls, la xatonada del Vendrell, 
la Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte 
o la diada de la truita en suc d'Ulldemolins,  
tantes d'altres. 

Per altra banda, el patrimoni natural i el 
paisatge són també els altres elements que 
conformen la identitat i singularitat d’un 
determinat territori. I, igual que el patrimoni 
cultural, és un recurs extraordinari que cal 
conservar i preservar. A la vegada, l’acció 
de les persones modela al llarg dels temps 
els territoris i, juntament amb la imatge que 
elaborem des de l’art, la literatura, la pin-
tura i actualment des de les pel·lícules, els 
mitjans audiovisuals i les tecnologies de la 
informació, configuren aquell imaginari col-
lectiu que es ven per si sol. Exemples en són 
els paisatges d’oliveres centenàries dels mu-
nicipis del Montsià, els de la vinya al Priorat, 
els arrossars del Delta, la recuperació dels 
camins històrics o ramaders als Ports, etc.

De fet,  tots els municipis, petits, mitjans 
o grans, sense distinció, posseeixen una 
valuosa riquesa patrimonial, de diversa 
índole, que es pot considerar realment 
rellevant quan en conjunt configuren el 

El patrimoni local, 
instrument de valoració 
del municipi
Pilar Casas Rom
Directora de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà Diputació de Tarragona
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paisatge urbà d'un determinat municipi i 
s'aconsegueix que en siguin l’identificador 
específic.  

El patrimoni cultural i natural, en el seu 
conjunt, esdevé un recurs de gran valor, que 
com a una de les matèries primeres, ben 
treballat, planificat, gestionat i posat en cir-
culació,  individualment i en el conjunt d’un 
marc d’acció més ampli, contribueix al des-
envolupament econòmic del territori.

 

L’ACCIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ

A     la Diputació entenem i compartim 
des de fa temps que el patrimoni 
dels municipis és un valor que cal  

preservar, conservar, potenciar i divulgar. Per 
això hem estat i estem al costat dels mu-
nicipis, sobretot dels més petits, però sense 
descuidar els més grans o amb més riquesa  
patrimonial, per tal de potenciar els valors 
propis de la demarcació i posar-los en un 
context més ampli de difusió. 

La Diputació, seguint la línia d'actua-
ció al servei dels municipis, prevista 
en el pla estratègic, desenvolupa  
programes d'abast general com: 

•	El M@rc: base de dades de recursos de 
patrimoni cultural, en el sentit ampli i 
que pròximament s’ampliarà amb els re-
cursos naturals de cada municipi. És un 
instrument d’informació i presència a la 
xarxa, on es poden fer cerques per mu-
nicipis i per conceptes. S’hi accedeix a 
través de la pàgina  web de la Diputació 
www.dipta.cat/ca/serveis/cultu-
ra/marc

•	Les publicacions de difusió del patrimoni 
cultural local i les exposicions itinerants 
per als ajuntaments, on es posen en valor 
elements patrimonials de la demarcació, 
de manera conjunta. En destaquem al-
guns:  els camins històrics, el patrimoni 
oral, el patrimoni mundial, la pedra seca, 
els orgues històrics, el modernisme, el 
noucentisme i el patrimoni industrial, etc. 
www.dipta.cat/ca/serveis/sac/cultura/ex-
poitinerants

•	Exposicions d’artistes de la demarcació 
que es realitzen tant al Museu d’Art Mo-
dern de la Diputació com a la Sala d’Ex-
posicions de l’Escola d’Art i Disseny de la 
Diputació a Tortosa,  a la de Tarragona i 
en diversos punts del territori. Exposicions 
com la de l'artista de Santa Coloma, Jo-
sep Nogué; la dels creadors dels anys 60 
a les Terres de l'Ebre, o la que se celebrarà 
a la tardor del 2014 per commemorar el 
125è aniversari del naixement de l’es-
cultor de Móra d'Ebre, Julio Antonio que 
se celebrarà a Tarragona, Móra i Tortosa,  
són  exemples de valoració del patrimoni 
artístic d’un dels escultors importants de 
la demarcació. 

•	Els llibres de la col·lecció Tamarit, de 
valoració de l’intangible que representa 
l’obra d’artistes que són o han tingut 
relació amb la demarcació de Tarragona. 
Amb una relació de més de 33 obres 
editades. Alguns dels artistes tractats són:  
Picasso i Horta de Sant Joan, Francesc 
Gimeno, Mir al Camp de Tarragona, 
Santiago Rusiñol, Joaquim Chancho, 
Tomàs Oivar, etc.

També posa a disposició dels      
ajuntaments altres línies d’acció   
més individualitzades com: 

•	Suport tècnic i assessorament a projectes 
de valoració de patrimoni cultural:  Cen-
tre d’Interpretació de l’oli de Vandellòs, 
l’aiguardent a Prat de Comte, els Centres 
d’Interpretació de la vida de pagès i del 
Rector de Vallfogona, el projecte museo-
gràfic del Castell del Paborde a la Selva 
del Camp, etc.  

•	Conservació preventiva, restauració i 
assessorament de patrimoni cultural: 
a través dels Tallers de conservació i 
restauració de l’Escola d’Art i Disseny de 
la Diputació a Tortosa: hem intervingut 
en peces de nombrosos  municipis de la 
demarcació: el Masroig, Flix, Vimbodí 
i Poblet, la Fatarella, Reus Tarragona, 
Tortosa, Amposta, l’Aldea, Xerta, 
Bellmunt, el Vendrell, Vilallonga, Valls, etc.

•	Suport econòmic a les iniciatives dels 
ajuntaments i de la societat per preservar, 
conservar i rehabilitar el patrimoni a tra-
vés de les diverses convocatòries de sub-
vencions de l’àrea del SAC.

En la perspectiva de la reforma de les lleis 
que afecten els ens locals, la Diputació con-
tinua tenint, com a competència bàsica, la 
cooperació amb les necessitats dels munici-
pis. 

En matèria de patrimoni, la Diputació pot 
acompanyar els ajuntaments en el procés 
de posar en relleu els seus valors, amb cri-
teris de sostenibilitat, de rendibilitat social 
i de posicionament en el conjunt global de 
la demarcació,  per tal de garantir que els 
municipis de les comarques de Tarragona i 
de les Terres de l'Ebre continuïn sent territo-
ris creatius, atractius per a la inversió, per al 
turisme, i que generin riquesa.

El  municipi podria plantejar-se  tenir un pla 
director que tingués en compte tots els seus 
elements que es puguin posar en valor. 

Les possibilitats van des de disposar d’un  
model de gestió individual d'acord amb les 
característiques i necessitats de cada muni-
cipi, el potencial d'usos que pot tenir cada 
element, l'estudi de programació en equi-
paments i espais públics, la seva viabilitat i 
sostenibilitat econòmica, la definició de pos-
sibles noves  fonts de finançament,  estudi 
d'àrees d'influència i mercat potencial, ser-
veis complementaris, activitats d'informació, 
de difusió i de promoció, així com possibili-
tats de rendibilització i grau de satisfacció 
dels usuaris generals i els ciutadans del ma-
teix municipi. 

Foto: Oriol Montesó  (Tàrraco Viva 2013)
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El Pla zonal és un document de plani-
ficació que defineix:

•	Quines carreteres formen part de la xarxa 
local amb la inclusió d'alguns camins que 
actualment fan funció de carretera.

•	Com ha de ser la xarxa local amb la pro-
posta de nous criteris de disseny.

•	Quins dèficits té la xarxa local de 
carreteres.

•	Quines actuacions són més prioritàries.

•	Com es gestionarà l'execució del Pla 
zonal.

L'horitzó temporal del Pla zonal es fixa en 
16 anys de duració, dividit en dues fases de 
8 anys. Caldrà fer una revisió del Pla zonal a 
l'inici de la segona fase.

Els treballs tècnics de redacció del Pla zo-
nal es van iniciar l'any 2010. D’acord amb 
aquests treballs, el 2011 es va definir l'avant-
projecte del Pla zonal. Un cop validat aquest 
avantprojecte per la Diputació de Tarragona 
i posat en coneixement del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, va ser presentat als ajuntaments 
a través de tots els consells comarcals, que 
van aportar consideracions tant pel que fa 
a la proposta d'incorporació de camins a la 
xarxa local com a les possibles actuacions 
sobre les carreteres actuals. Una vegada fi-
nalitzada la redacció del projecte del Pla zo-
nal, la Diputació, amb data de 30 de gener 
de 2014, el va aprovar inicialment. Va estar 

en exposició pública fins al dia 22 de maig 
de 2014. Una vegada finalitzada l'exposició 
pública i estudiades les al·legacions presen-
tades, es procedirà a l'aprovació provisional 
per part de la Diputació i es presentarà al 
conseller de Territori i Sostenibilitat per a la 
seva aprovació definitiva. 

Les característiques principals de 
les propostes del Pla zonal són les 
següents:

•	Es proposen nous criteris de disseny per a 
trams interurbans, interseccions i travesse-
res, adaptant la normativa vigent de carrete-
res a les necessitats de la xarxa local.

•	Es defineix les carreteres que formen part 
de la xarxa local. A la xarxa actual de 
1.085 km de longitud s'incorporen fins a 
231 km de camins.

•	S'identifiquen els dèficits actuals 
de la xarxa local pel que fa a trams 
interurbans de carreteres, travesseres, 
circumval·lacions, interseccions, etc. i es 
calcula que el cost per resoldre’ls és de 
459 M€.

•	Les inversions necessàries s'han classificat 
en grups de prioritat i s’ha avaluat 
en 185 M€ el cost de les actuacions 
més prioritàries atenent la magnitud 
del dèficit, pel que fa al trànsit i a 
l'accidentalitat de la carretera.

•	Es proposa una inversió de 80 M€ a la 
primera fase del Pla zonal, desglossada 
en diversos programes d'actuacions de 
la xarxa de carreteres (32 M€ al primer 
quadrienni i 48 M€ al segon). D'aquesta 
manera la inversió prevista a la primera 
fase permet realitzar el 43% de les inver-
sions més prioritàries.

•	Es proposa com a eina de gestió  
del Pla zonal el Programa quadriennal 
d'inversions que determinarà les 
actuacions a les carreteres que s'hauran 
d’executar durant cada període de 
quatre anys. En funció del finançament 
disponible s’estudiarà prèviament  
cada actuació i s’avaluarà el seu cost  
i els seus impactes socials, econòmics  
i ambientals. 

El Pla zonal de la xarxa local de 
carreteres de la Diputació 
de Tarragona 

L a Llei 11/2008, de 31 de juliol, de carreteres, aprovada pel Parlament de Cata-
lunya assigna la titularitat de les carreteres de la xarxa local a les diputacions. 
Segons aquesta llei, les diputacions han de desenvolupar plans zonals per a la 

planificació de les carreteres locals en el territori de la seva competència.

Joan Zaballos Guijarro 
Director de l’Àrea del  Servei d’Assistència al Territori

La carretera T-202 travessa el municipi de 
la Riera de Gaià, al Tarragonès./T. Varga
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Un pressupost que posa 
l’accent en els municipis 

Dels prop de 140 milions d’euros totals del 
pressupost, 118.738.000 corresponen a la 
corporació; 15.000.000 corresponen a l’Or-
ganisme Autònom Base Gestió d’Ingressos i 
5.421.000 a l’Organisme Autònom Patronat 
de Turisme i Desenvolupament Local. 

L a planificació eco-
nòmica de la Dipu-
tació de Tarragona 

per aquest 2014 posa l’ac-
cent en l’atenció als mu-
nicipis i la generació de 
serveis dirigits a crear ri-
quesa al conjunt de la pro-
víncia. Els 139,2 milions 
d’euros de pressupost que 
el plenari va aprovar per 
enguany –un 1,38% menys 
respecte al pressupost de 
l’any passat– se centraran 
en gran part a cobrir les 
necessitats de les locali-
tats, en especial les més 
petites, i en incentivar 
nous llocs de treball. 

Ajuts per als pobles,  
especialment els 
més petits 

El Servei d'Assistència Municipal (SAM), rep 
un 24,57% del pressupost total, que inclou 
l’aportació de 17,4 milions d’euros al Pla 
d’Acció Municipal (PAM), que formen part 
dels 50 milions d'euros previstos per al PAM 
al llarg del quadrienni 2013-2016. La parti-
da per enguany es desglossa en dues línies 
d’actuació: 7,2 milions d’euros destinats a 
manteniment dels municipis, i 10,1 milions 
destinats a inversions i instal·lacions muni-
cipals.

D’altra banda, un any més es consigna una 
partida de 3,75 milions d’euros la Diputa-
ció de Tarragona per al Programa General 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) per millorar equipaments munici-
pals, que té una durada total de quatre anys 
i 15 milions d’euros d’aportació total. D’al-
tra banda, també es reserva una partida de 
540.000 euros de suport als consells comar-
cals per col·laborar amb les despeses deri-
vades del transport escolar no obligatori. A 
més, es desplegaran programes destinats a 
la millora de la salut pública i la promoció 
d’hàbits de vida saludables, amb un import 
global de 3,14 milions d’euros. 

D'altra banda, el Servei d'Assistència al Ciu-
tadà (SAC) té un pressupost de més de 22 
milions d'euros, que s’uneix a les partides 
incloses a l'e-catàleg amb per potenciar la 
creativitat cultural al territori (1 milió d'eu-
ros), ajuts per a escoles de música municipal 
(300.000 euros) o ajuts per a activitats cul-
turals (200.000 euros).

Finalment, el Servei d'Assistència al Territo-

ri (SAT) destina més de 6 milions d'euros a 

la construcció, manteniment i millora de la 

xarxa viària de titularitat de la Diputació al 

territori, i al desplegament del Pla zonal de 

carreteres. 

Cal esmentar que, per a l'exercici 2014, es 

destinen 400.000 euros per impulsar dife-

rents programes de difusió del coneixement 

i d'impuls tecnològic a les empreses, a tra-

vés de l'aliança amb la Universitat Rovira i 

Virgili. Aquest suport forma part d’una de 

les primeres estratègies de la institució a 

favor del territori i de la millora constant 

del seu model socioeconòmic, basat en el 

coneixement.

Creació de riquesa  

Oferir nous llocs de treball és millorar la vida 

dels ciutadans. Així, el pressupost preveu 

invertir 1,1 milió d’euros per crear i gestio-

nar plans d’ocupació destinats a aturats de 

llarga durada. En aquesta línia, i tenint en 

compte la importància estratègica del turis-

me a la província, el pressupost augmenta 

un 13,89% la partida destinada a promoci-

onar el territori, amb 5.421.000 euros. 

L’exercici 2014 també incorpora una parti-

da de 400.000 euros per impulsar diferents 

programes de difusió del coneixement i 

d'impuls tecnològic a les empreses, a tra-

vés de l'aliança amb la Universitat Rovira 

i Virgili. Per últim, destacar que també es 

destinen 100.000 euros a Càritas Diocesana 

i 100.000 euros més al Banc d'Aliments. 
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