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Josep Poblet i Tous  President de la Diputació de Tarragona 

"Aquí Diputació". Els qui teniu responsabilitats de 
govern als nostres pobles i ciutats, així com el conjunt 
de la ciutadania del Camp i de l'Ebre, de ben segur 
que heu vist o sentit aquest nou lema en diferents 
comunicacions vinculades a obres i serveis que prestem 
a la Diputació de Tarragona, inclosa aquesta memòria 
que teniu a les mans. El missatge és inequívoc: "la 
Diputació és aquí, treballant amb vosaltres", ja sigui 
en la remodelació d'un carrer a Rocafort de Queralt, 
en el finançament de la llar d'infants del Perelló, o en 
la millora de la carretera de Maspujols a l'Aleixar, per 
citar només tres exemples recents. I, sense voler caure 
en el cofoisme, gosaria anar més lluny en aquesta 
afirmació: "la Diputació sempre és aquí". Sabeu que és 
ben bé així, i que no podria ser de cap altra manera, 
atesa la nostra condició d'ens supramunicipal al servei 
dels ajuntaments i de les persones arreu dels nostres 
municipis, en especial els més petits. 

Per tot plegat, i des de juny de 2017, aquesta frase 
acompanya totes i cadascuna de les nostres 
actuacions. "Aquí Diputació" és l'eix de la renovada 
campanya institucional que deixa constància de la 
nostra contribució al desenvolupament del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Al mateix temps, 
evidencia la nostra plena disposició a continuar exercint 
com un "ajuntament d'ajuntaments", reforçant la 
tasca encomiable que alcaldes, alcaldesses, regidores, 
regidors i tècnics municipals dueu a terme. Ho resumim 
en dues frases: "Ens mullem pel teu ajuntament: junts 
garantim serveis de qualitat". D'altra banda, procurem 
sempre trobar la millor solució per a cada cas, en clau 
positiva i amb esperit de consens, tal com hem volgut 
reflectir en la cara somrient del nostre nou pictograma.

Sense deixar de banda encara l'àmbit estricte de 
les corporacions locals, m'agradaria aprofundir en 
aquesta tasca que realitzem conjuntament per renovar 
equipaments i infraestructures. "El teu carrer és el 
centre del món: treballem per millorar el nostre entorn", 
diu en aquest sentit, la nostra campanya. En concret, al 
llarg de 2017 i també en aquest any 2018, el nostre Pla 

 

d'Acció Municipal (PAM) injecta un total de 60 milions 
d'euros als municipis i a les entitats descentralitzades 
del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre per 
a nous projectes i per a despeses corrents. Aquesta 
dotació forma part dels més de 80 milions d'euros que 
destinem a aquest objectiu al llarg del període 2017-
2020. Inversions, les unes i les altres, encaminades a la 
millora econòmica dels nostres pobles i a la generació 
d'oportunitats per als seus habitants.



I ja que parlem d'infraestructures municipals, em 
referiré ara a d'altres d'interterritorials que igualment 
esdevenen indispensables per al desenvolupament 
econòmic i social del conjunt de la regió. Amb aquest 
objectiu, la xarxa de carreteres de la Diputació 
de Tarragona avança any rere any amb la millora 
de diferents vies locals. En són una mostra el 
condicionament de la TV-2237 entre la Palma d'Ebre 
i Vinebre, l'ampliació de la TV-2021 d'accés a Vespella 
de Gaià, o el reasfaltatge de la TP-7225 entre Reus 
i el Morell per evitar-hi el soroll del trànsit rodat i 
millorar la qualitat de vida del veïnat. A banda, és clar, 
del manteniment habitual de les carreteres i del seu 
entorn, bé sigui al llarg de tot l'any o en episodis de 
glaçades, nevades i altres fenòmens hivernals. Perquè 
a la Diputació "Cuidem el que ens uneix: mantenim 
més de mil km de carreteres".

D'entre la resta d'àmbits que contribueixen al nostre 
desenvolupament econòmic, el turisme n'és un 
dels grans puntals. Un any més, i a través del nostre 
Patronat, que gestiona les marques Costa Daurada 
i Terres de l'Ebre, hem fet costat al sector mitjançant 
múltiples iniciatives en què no han faltat les aliances 
amb el sector privat per tal d'arribar més i més lluny. 
Així, per exemple, hem revalidat el conveni "Corner" 
de participació conjunta de patronats i ens locals 
en esdeveniments turístics nacionals, estatals o 
internacionals; hem seguit treballant per captar nous 
mercats, i hem fomentat l'arribada de nous creuers al 
Port de Tarragona i de més vols i companyies aèries a 
Reus, en el marc de la Taula Estratègica de l'Aeroport. 
També, i un cop més, hem mostrat els nostres atractius 
arreu a través de les visites de periodistes, agents de 
viatges, bloguers i altres prescriptors. D'altra banda, 
les webs de les nostres dues marques turístiques s'han 
renovat totalment per tal que els seus continguts siguin 
més accessibles i còmodes per a l'usuari. Aquestes 
i altres accions contribueixen a augmentar l'índex 
de fidelització dels nostres visitants: "La felicitat és 
voler repetir: un 75% de turistes tornen a visitar-nos", 
destaca un altre dels missatges de la nostra campanya.

A banda del turisme, cal destacar altres múltiples 
iniciatives en favor de l'ocupació, l'emprenedoria i 
l'activitat laboral i econòmica en general. Justament, 
aquest 2017 es van complir deu anys de la col·laboració 
que mantenim amb l'Obra Social «la Caixa» per a la 
integració sociolaboral per a col·lectius en risc d'exclusió 
i d'intervenció mediambiental, un programa que en tot 
aquest temps ha afavorit a 696 persones, en un total de 
128 intervencions a 59 municipis. Cal esmentar també 
la nova convocatòria dels premis Emprèn -que també 
han estrenat web-, els Plans d'Ocupació Comarcals 
en col·laboració amb els consells, o el lliurament dels 
premis CDO als millors olis verges extra de les nostres 
denominacions d'origen, amb els quals donem suport 
a la difusió i comercialització d'aquest producte. És per 
tot això que afirmem que "Hi ha molta feina per fer: 
fem créixer l'ocupació".

La cultura i l'ensenyament són altres aspectes que 
ens defineixen com a institució i com a país. Per això, i 
seguint el fil dels nostres missatges institucionals, any 
rere any "Potenciem l'art que duem a dins: enfoquem 
l'educació al creixement personal", al mateix temps 
que ens mostrem partidaris d'una altra màxima 
bàsica: "Creiem en el que podem ser: eduquem per 
una societat de tothom". Per aquest motiu, aportem 
recursos als nostres centres musicals, artístics i 
d'educació especial a Tarragona, Reus, Tortosa i Valls; 
destinem ajuts per a activitats festives i culturals 
-"Fer festa és un bon costum: promovem la cultura 
km 0", diem també- i donem continuïtat a propostes 
tan consolidades com el Cicle de Muntanya, el 
Cinema Familiar, el Festival Internacional de Música, 
el Concurs de Música de Cambra Higini Anglès, els 
cicles musicals de Tortosa, les jornades d'art Yazoo, els 
premis Taronja de creativitat o el Maig a l'Escola d'Art 
de Tortosa. Aquest any 2017, a més, hem col·laborat de 
manera decidida en els actes de la capitalitat cultural 
catalana de Reus i en l'any dedicat al poeta i clergue 
Ramon Muntanyola, hem organitzat noves i reeixides 
exposicions -Català Pic, Pascal Comelade, Jaume 
Mercadé…- i hem celebrat una nova edició de la Biennal 







d'Art al nostre Museu d'Art Modern, equipament que 
ha estrenat un nou web general i un d'específic per 
a la seva biblioteca. La nostra Escola d'Art i Disseny 
a Tarragona també compta amb un portal renovat, 
i al mateix temps, hem posat en marxa el blog "Aquí 
Diputació", farcit d'històries de proximitat que tenen 
com a protagonistes a persones que es beneficien 
directament de la nostra acció de govern.

Continuant encara el camp de la cultura, cal fer esment 
a altres fites destacades que s'han materialitzat o 
iniciat en el passat exercici, com són la recuperació del 
retaule de les Santes Càndia i Còrdula de la Catedral 
de Tortosa, o la restauració d'un centenar de peces 
del Monestir de Poblet, dues actuacions a càrrec dels 
nostres tallers de l'Escola d'Art de Tortosa. I hem posat 
la primera pedra d'un ambiciós projecte de restauració 
integral del castell monestir d'Escornalbou i del seu 
entorn natural, per tal de convertir-lo definitivament 
en un recurs turístic i econòmic de primer ordre. Dins 
d'aquest apartat d'accions de caire rellevant, s'hi 
inclou el nostre suport a les catorze seus dels Jocs del 
Mediterrani per dotar-les d'infraestructures i serveis 
necessaris per al correcte desenvolupament d'aquest 
esdeveniment. Uns equipaments que resten en aquests 
municipis per a gaudi de la població un cop finalitzada 
aquesta cita esportiva.

Quant a les iniciatives de caire mediambiental que hem 
emprès al llarg de 2017, en sobresurt la lluita contra el 
mosquit i la mosca negra al riu Ebre, o la definició del 
projecte conjunt amb municipis i consells comarcals 
que ha de culminar amb la recuperació i posada en 
valor del riu Francolí i del seu entorn des del naixement 
fins a la desembocadura. I pel que fa a les nostres 
aportacions a projectes socials dirigits específicament 
al tercer sector, en són alguns exemples la col·laboració, 
un any més, amb l’Associació Proactiva Open Arms per 
al rescat de persones refugiades al Mediterrani, o amb 
la Creu Roja per a la inserció laboral per a persones 
sol·licitants d'asil.

Abans d'acabar aquest breu repàs, vull ressaltar 
expressament la creació del Compte de Pagament 
Personalitzat de BASE-Gestió d'Ingressos, una eina 
que permet als contribuents agrupar diferents tributs 
municipals en un compte comú i fragmentar-ne el 
pagament en nou mensualitats sense interessos. 
O l'inici de la implantació de la nova plataforma 
digital Actio, un sistema d'automatització de serveis 
administratius que impulsem per afavorir una relació 
més còmoda i fluïda amb les administracions i, en 
definitiva, amb el conjunt de la població.

Al llapis de memòria que acompanya aquesta publicació 
hi apareixen detallades aquestes i altres actuacions 
que hem dut a terme al Camp de Tarragona i a les Terres 
de l'Ebre durant 2017, un any en què recollíem el segell 
internacional de qualitat EFQM 500+ per l'excel·lència 
dels nostres sistemes de gestió. Aquesta acreditació 
oficial ens situa al capdamunt del rànquing de qualitat 
d'institucions públiques a Catalunya i al conjunt de 
l'Estat. 

La major part de les iniciatives de l'anterior exercici 
ja estan plenament materialitzades, i d'altres s'estan 
acabant de fer realitat aquest 2018, en què els 
engranatges de la nostra institució continuen a ple 
rendiment per arribar a tot arreu on se'ns necessiti. 

Sempre hi som: "Aquí Diputació".

Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona





Presentació

La Corporació

Missió, visió i valors
Composició de la corporació
Secretaria General
Hisenda i Recursos Públics
Tresoreria
Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
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

 

Memòria 2017
        DIPUTACIÓ DE TARRAGONA



Pg. de Sant Antoni, 100.  43003 Tarragona.  Tel. 977 296 600.  www.dipta.cat




