
                      2016memòria
               DIPUTACIÓ DE TARRAGONA



Crèdits

EDITA  \  Diputació de Tarragona
GESTIÓ EDITORIAL  \  Arola Editors, SL

DISSENY I COMPOSICIÓ  \  Unitat d’Imatge Corporativa
i Disseny Gràfic de la Diputació de Tarragona

FOTOGRAFIES  \  Propietat de l’Arxiu General de la Diputació
de Tarragona, qualsevol reproducció total o parcial queda

expressament prohibida. Caldrà sol·licitar permís
a la Diputació de Tarragona.

Ramon Cornadó (portada, pàgs. 3, 4 i 7) \ Carles Fargas (pàg. 5)
Aviotec. Fotografia Aèria. (pàg. 8) \ Anna Gispert (pàg. 10)

Foto portada: panoràmica des del Mont Caro (Parc Natural dels Ports) \ Pàg. 3: Fotografia de l’Exposició itinerant “Espais de Memòria.
L’Arxiu vist per un fotògraf: Ramon Cornadó” (detall) \ Pàg. 4: Camí dels Retorts a Puigpelat (Alt Camp)

Pàg. 7: Municipi de Savallà del Comtat (Conca de Barberà) \ Pàg. 8: Imatge aèria de la TV-3405 des dels Muntells a la Platja dels Eucaliptus,
al municipi d’Amposta (Montsià) \ Pàg. 10: Acció de l’EAD Reus realitzada a la 61a edició de Temps de Flors Girona 2016

DL T. 869-1991

                      2016memòria
               DIPUTACIÓ DE TARRAGONA





 



Què fem a la Diputació? En quins àmbits treballem? Com 
repercuteix la nostra feina en el dia a dia de la ciutadania? 
La majoria dels qui esteu llegint aquestes línies en coneixeu 
bé la resposta, atesa la vostra condició de representants i 
treballadors de l’Administració local, principal destinatària 
de la nostra acció de govern. No obstant això, us convidem 
un any més a conèixer en detall la tasca duta a terme 
en l’exercici passat, fidels al nostre compromís amb la 
transparència i l’accés a la informació pública. Comprovareu 
que el 2016 ha estat un any especialment prolífic pel que 
fa a materialització d’iniciatives de caire social, econòmic o 
cultural, i quant a impuls de nous projectes. Una obra ingent 
que, d’una manera o d’una altra, acaba beneficiant a tots i 
cadascun dels habitants del Camp de Tarragona i de les Terres 
de l’Ebre, els dos àmbits geogràfics que configuren la nostra 
regió. A través d’aquesta breu introducció i de l’exhaustiva 
informació que trobareu al llapis USB que l’acompanya, 
us convidem a endinsar-vos en la nostra feina, les nostres 
fites, els nostres reptes, en tot allò que ens serveix per 
transformar la realitat de les nostres comarques i generar 
noves oportunitats per als qui hi vivim. Donar a conèixer 
tot això ens permet, al mateix temps, reforçar els vincles i 
les sinergies amb el conjunt d’administracions, entitats i 
població a qui dirigim tots els nostres esforços i recursos.
 
Com ja sabeu, a la Diputació tenim unes atribucions clares, 
de caire transversal, que abasten matèries tan diverses 
com l’atenció als ajuntaments i les comarques, l’ocupació, 
la cultura, el turisme, les infraestructures viàries o el medi 
ambient. De vegades, però, col·laborem en àmbits que no són 
de la nostra estricta competència, si bé el marcat component 
social d’aquests casos justifica que ens hi impliquem. En són 
alguns exemples els ajuts econòmics per a entitats del tercer 
sector, per a escoles bressol municipals o per a transport 
escolar no obligatori. Siguin de l’índole que siguin, totes i 
cadascuna de les nostres actuacions duen al darrere un gran 
esforç de contenció i d’eficiència dels nostres recursos, fet 
que ens permet invertir més en el món local tot i disposar 
dels mateixos ingressos, o de vegades inferiors. Aquest 
afany per la gestió eficient i l’excel·lència en el servei ens ha 
permès assolir recentment el segell EFQM 500+ que atorga 
la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat, i que ens 
situa al capdamunt del rànquing de qualitat d’institucions 
públiques a Catalunya i al conjunt de l’Estat. També ens va 
ser lliurat el guardó estatal Buenas Prácticas en Auditoria y 

 

Josep Poblet i Tous  \  President de la Diputació de Tarragona 

Transparencia en el Sector Público 2016, per un sistema que 
escurça els terminis de tramitació dels informes de l’àrea 
d’Intervenció, al mateix temps que permet un considerable 
estalvi de paper. Tots dos reconeixements ens encoratgen a 
continuar en la mateixa línia de millora constant del servei 
a la ciutadania.
 
El suport econòmic i assistencial als ajuntaments esdevé 
una de les nostres principals fites, i, un any més, ens hi 
aboquem. Així, el 2016 finalitzàvem un Pla d’Acció Municipal 
(PAM) quadriennal dotat amb 50 M € i anunciàvem un 



proper pla encara més gran: 80 M €, amb un impacte real 
en l’economia de la regió que serà molt superior, de prop de 
150 M €. Continuant amb el nostre objectiu de fer costat als 
ajuntaments —primera baula de l’atenció a la ciutadania—, 
l’any passat vam signar amb la Generalitat l’acord per 
desenvolupar el Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Local, dotat amb 15,6 M € i encaminat a fer front a les 
necessitats financeres d’ajuntaments i consells comarcals 
derivades del deute reconegut per la Generalitat dels 
imports del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
de manteniment, i del Fons de Cooperació Local. I pel que fa 
a l’assistència tècnica i jurídica, n’és un exemple destacat el 
desplegament, al llarg de l’any passat, de l’equip de secretaris 
interventors itinerants als consistoris que no disposen 
d’aquesta figura de manera permanent.

El foment de l’economia té un pes destacat en el nostre 
Pla Estratègic, per tot allò que representa de generació 
d’oportunitats per a la població. El nostre paper d’administració 
a prop dels municipis i de les persones ens du a plantejar 
polítiques encaminades a augmentar l’ocupació i l’activitat 
econòmica als nostres pobles i ciutats: des de les inversions 
en infraestructures i serveis, que donen feina a empreses 
locals o de la rodalia, fins als plans d’ocupació sectorials, els 
acords amb l’Obra Social La Caixa per a la integració laboral de 
persones amb risc d’exclusió, els incentius per als emprenedors 
i emprenedores —els recentment reformulats Premis 
Emprèn en són una reeixida mostra—, l’ajut als productes 
agroalimentaris —un any més hem atorgat els premis CDO 
al millor oli d’oliva verge extra— o la dinamització del turisme 
com a destacat motor econòmic de les nostres comarques.

Pel que fa a aquest darrer àmbit, hi treballem a fons des del 
Patronat de Turisme de la Diputació, gestor de les marques 
Costa Daurada i Terres de l’Ebre. Un any més, hem reeditat el 
conveni Corner que permet la participació conjunta, sota el 
paraigua de la Diputació, de patronats i empreses privades 
—una quarantena llarga—, en grans esdeveniments 
promocionals de caire nacional, estatal o internacional. Amb 
el mateix objectiu de dinamització econòmica de la nostra 
regió, participem de la Taula Estratègica de l’Aeroport de Reus 
per tal d’obrir noves rutes que aportin una major quantitat i 
diversitat de visitants a les nostres contrades, o incentivem la 
innovació al sector a través dels premis de la Nit del Turisme, 
que en la darrera edició va tenir entre els guardonats a 

qui durant més de vint anys ha estat director del Patronat, 
Octavi Bono, actualment director general de Turisme de 
la Generalitat de Catalunya. Així mateix, en aquest 2016 
ens vam implicar a fons en noves propostes de promoció 
derivades de l’elecció de les Terres de l’Ebre com una de les 
cent millors destinacions de turisme sostenible del món, i 
com a Reserva de la Biosfera. Al mateix temps, hem fet costat 
al futur creixement del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-
seca i de Salou, per la seva contribució a la diversificació de 
l’oferta turística i a la creació de llocs de treball.
 
Les infraestructures viàries, indispensables per a la 
interrelació social, laboral i econòmica entre pobles i 
ciutats, han estat objecte de noves intervencions, bé de 
manteniment o de nova construcció, basades en el pla de 
millora continuada dels més de 1.000 km de carreteres de 
titularitat de la Diputació. Així, per exemple, el 2016 es va 
condicionar la TV-3405 d’Amposta a la platja dels Eucaliptus, 
es va construir un nou pont a la T-704 entre Reus i Maspujols 
i es va iniciar la reforma del tram de les carreteres T-210 i 
T-211 que dona accés a la Pobla de Montornès i la travessa. 
Igualment, hem remodelat l’accés al Mont Caro —juntament 
amb la reforma de la casa d’una àrea recreativa i del mirador 
d’aquest emblemàtic espai natural dels Ports—, i s’ha posat 
fil a l’agulla per trobar la solució definitiva als col·lapses en 
l’accés al poble de Siurana, mitjançant la futura construcció 
de set zones de pàrquing plenament integrades a l’entorn. 
Finalment, la Diputació de Tarragona ha recuperat la gestió 
de dos trams de carretera situats al límit amb Castelló i 
Terol i que fins ara s’incloïen de facto a la xarxa viària de les 
diputacions d’aquestes dues demarcacions.

La promoció de la cultura és un altre dels aspectes que 
defineix històricament la Diputació de Tarragona, tant 
per la qualitat de les propostes com pel prestigi dels seus 
centres d’ensenyament —amb més de 2.100 alumnes— i 
del conjunt d’equipaments culturals que aixopluga. Alguns 
d’aquests acaben de celebrar aniversaris rodons que han 
compartit amb la ciutadania mitjançant actes al llarg de 
l’any. Així, el Col·legi d’Educació Especial Sant Rafael ha 
fet 50 anys; el Museu d’Art Modern i els estudis de Joieria 
de l’Escola d’Art i Disseny, de Tarragona, n’han celebrat 40; 
el Col·legi d’Educació Especial Alba de Reus n’ha fet 35, i la 
biblioteca virtual Ramon Berenguer IV ja en té 5. Pel que fa a 
aquest darrer servei, ha incorporat noves publicacions sobre 







art, història i societat, fet que consolida aquest fons com un 
focus cultural de primer ordre. Així mateix, hem continuat 
engrossint la llista de béns patrimonials conservats o 
restaurats als nostres tallers de l’Escola d’Art de Tortosa, 
hem incorporat nous grups a l’e-catàleg de programacions 
culturals per als ajuntaments, hem celebrat noves edicions 
de les conferències i les projeccions de cinema de muntanya 
—ja fusionades, el 2017, en un únic i més gran festival—, 
s’ha celebrat una nova edició del Festival Internacional de 
Música a l’Escola i Conservatori a Tarragona i dels Premis 
Taronja de l’Escola d’Art a la mateixa ciutat, i hem invertit 
una partida específica a les poblacions que seran seu dels 
Jocs Mediterranis per tal que disposin de noves i millors 
instal·lacions per a aquest esdeveniment. Cal destacar també 
la nostra nodrida oferta d’exposicions —tant les que es 
poden visitar al Palau de la Diputació de Tarragona, al Palau 
Bofarull de Reus o al Museu d’Art Modern com les que recalen 
als municipis de manera itinerant—, o la participació en els 
actes de l’Any Toda, especialment pel que fa a la difusió arreu 
del magnífic documental Les 7 vides d’Eduard Toda, dedicat 
a l’egiptòleg i viatger reusenc, reconstructor dels monestirs 
d’Escornalbou i de Poblet. I sense allunyar-nos del monestir 
cistercenc, hem donat l’impuls definitiu a la darrera fase del 
projecte per construir-hi un centre de visitants i un museu.

En matèria de preservació del medi ambient, s’han 
millorat diversos espais naturals del Camp de Tarragona 
i de les Terres de l’Ebre, i s’ha posat a punt l’emblemàtica 
Albereda de Santes Creus amb una poda de manteniment 
i un tractament contra plagues. També s’han reeditat els 
tallers que s’imparteixen als municipis per afavorir l’estalvi 
energètic a les llars domèstiques, i s’ha atorgat el dotzè 
Premi Iniciativa Medi Ambient per a projectes innovadors i 
capdavanters que potencien el desenvolupament sostenible 
del territori. D’altra banda, s’han impulsat altres múltiples 
iniciatives en matèria de salut pública, d’entre les quals 
destaquen la lluita contra plagues animals, o el control de 
l’aigua i les instal·lacions en piscines municipals.
 
Capítol a banda mereix l’acord històric que permetrà reordenar 
l’espai de l’antic preventori de la Savinosa, a Tarragona, amb 
criteris de versatilitat i respecte mediambiental. La Diputació 
assumeix el paper, com a administració propietària de la 
finca, d’impulsar la modificació urbanística adient a l’ús que 
s’hi vulgui donar per a la ciutat i donant valor a un patrimoni 

del qual és titular tota la ciutadania de la demarcació. 
També vull destacar especialment la nostra adhesió a 
acords de caire nacional, els quals, com l’esmentat conveni 
amb la Generalitat per desenvolupar el Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local, han de dotar els nostres 
municipis de més recursos econòmics i assistencials adients 
per al desenvolupament normal de les seves activitats. 
El darrer acord de l’any en aquest sentit va ser el Pacte 
Nacional per a la Societat Digital, mitjançant el qual la 
Generalitat, els representants del món associatiu local i les 
quatre diputacions catalanes ens comprometem a fomentar 
conjuntament el desenvolupament d’aquest àmbit 
tecnològic i comunicatiu a tot el territori català i a establir 
mecanismes de col·laboració per assolir aquest objectiu. 
De fet, la nostra aposta digital ve de lluny, i es reflecteix 
en el suport als ajuntaments en matèria telemàtica, o en 
l’organització de sessions informatives sobre les tecnologies 
de la informació i la comunicació en diferents pobles, a través 
dels cursos que imparteix la TINETaula.

No voldria acabar aquest breu resum de l’any sense posar 
de manifest el nostre suport incondicional als afectats 
per la crisi humanitària oberta per la guerra de Síria i les 
migracions a la Unió Europea, als quals hem ajudat a través 
de l’aportació de 100.000 € al Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament per als projectes i les actuacions que 
acompleix aquesta organització de caire social i humanitari, 
de la qual formem part.
 
Com us deia a l’inici d’aquesta introducció, la feina duta a 
terme durant el 2016 no va ser poca. Igualment abundosa 
preveiem que sigui la del 2017, un any encetat amb l’aprovació 
del conveni per a un nou Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local, per import de 15,6 M €. També hem donat 
el vistiplau definitiu al Pla d’Acció Municipal i al programa 
de modernització d’equipaments informàtics (PEXI), dos 
conceptes que, units, sumen 35 M € per a la present anualitat. 
L’engranatge no s’atura: continuem treballant dia rere 
dia per donar resposta als projectes que tenim plantejats 
per als mesos vinents, mitjançant accions encaminades a 
augmentar la qualitat de vida arreu del Camp de Tarragona i 
de les Terres de l’Ebre. Perquè les persones són, en definitiva, 
la nostra raó de ser.
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Presentació

La Corporació

Missió, visió i valors
Composició de la corporació
Secretaria General
Hisenda i Recursos Públics
Tresoreria
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
Coneixement i Qualitat
Serveis Interns
Presidència i Planificació

El Ciutadà

SAC - Servei d’Assistència al Ciutadà
 Servei de Cultura
 Museu d’Art Modern
 Gestió de Centres d’Educació

El Municipi

SAM - Servei d’Assistència Municipal
BASE - Gestió d’Ingressos

El Territori

SAT - Servei d’Assistència al Territori
Patronat de Turisme

També podeu consultar la Memòria
de la Diputació a  www.dipta.cat
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