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Tots els qui tenim responsabilitats a l’Administració 
local, bé sigui en tasques de govern i institucionals o 
bé de perfil més tècnic, sabem com n’és d’apassionant 
projectar i veure materialitzades iniciatives destinades 
a millorar els nostres pobles i les nostres ciutats. 
Qui, dels qui ara m’esteu llegint, no ha viscut amb 
goig l’obertura d’un carrer reformat, la posada en 
marxa d’un nou servei municipal o la conservació 
d’un bé patrimonial? Projectes com els que us acabo 
d’anomenar exemplifiquen de manera clara la labor 
d’un servidor públic, la seva raó de ser. Hi som per 
millorar la qualitat de vida de la ciutadania, cadascú 
des del seu àmbit de treball.

Il·lusió, satisfacció, goig, com us deia. Però també esforç, 
molt d’esforç i dedicació. Els qui esteu al capdavant 
d’alcaldies, regidories, secretaries i serveis tècnics i 
administratius d’índole diversa sabeu com ningú que 
res no sorgeix perquè sí. Darrere de cada projecte 
que veu la llum hi ha hores de decisions, reunions, 
consensos, inversions, tramitacions, obres… I tot plegat, 
sense deixar de banda les tasques de manteniment i el 
seguit d’actuacions que configuren el dia a dia d’una 
comunitat local, petita o gran. Conscients d’aquest 
gran esforç, especialment als municipis de mida més 
petita, la Diputació de Tarragona és al vostre costat, en 
la nostra condició d’ajuntament d’ajuntaments.

Aquesta memòria anual que us faig a mans —la darrera 
que us presento com a president de la Diputació de 
Tarragona— reflecteix l’ajut que, des de la nostra 
institució, prestem a tots els municipis del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Amb aquest balanç no 
pretenem fer cofoisme de la nostra tasca —que, d’altra 
banda, ens ve donada per les nostres competències com 

 

a Administració supramunicipal—, sinó un exercici de 
transparència i, sobretot, reflectir l’impuls de la nostra 
regió gràcies a l’empenta que neix de les mateixes 
administracions locals.

L’any 2018 s’ha caracteritzat per una certa acceleració 
de l’economia en relació amb els anys anteriors. No 
obstant això, encara no hem deixat la crisi enrere, i per 
això a la Diputació hem continuat incidint en els ajuts 
que permetin garantir al màxim la prestació de serveis 
als ens locals. Així, el nostre Pla d’Acció Municipal, el 
PAM, va invertir l’any passat gairebé 22 M € al conjunt 
de municipis i entitats descentralitzades del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre. D’aquesta xifra, el 
70,27 % es va destinar a inversions, i la resta, a sufragar 
despesa corrent i al manteniment de llocs de secretaria 
i intervenció. Un conjunt d’ajuts del PAM que, d’altra 
banda, formen part dels més de 80 M € que hi estem 
destinant al llarg del període 2017-2020. Al mateix 
temps, l’any passat avançàvem uns pressupostos per 
a l’actual anualitat fixats en 156,2 M €, una xifra que 
representa un 1,9 % més que l’exercici precedent. Una 
mostra més del nostre compromís amb el món local. 

Com tots sabeu, la Diputació abasta nombrosos 
àmbits d’actuació derivats de les nostres competències 
com a ens local de caràcter supramunicipal, garant del 
reequilibri territorial, de l’equitat i de la prestació dels 
serveis bàsics als municipis de les nostres comarques. 
Així mateix, impulsem iniciatives d’àmbit social i 
econòmic, partint de plantejaments estratègics de 
futur. En aquest sentit, podem destacar projectes 
com ara els plans d’ocupació comarcals que milloren 
espais naturals; la implantació de caixers automàtics 
en municipis que no disposen d’aquest servei, 
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facilitant així els tràmits tributaris i financers; o 
l’impuls d’infraestructures de servei als municipis, 
com ara l’Escola de Música de Falset o l’abastament 
d’aigua potable i la millora general de l’entorn natural 
i patrimonial del castell monestir d’Escornalbou, per 
citar només alguns exemples.

També estratègiques són les nostres actuacions a 
la xarxa viària, encaminades a facilitar la mobilitat 
entre nuclis de població, afavorint així els àmbits 
laboral, de serveis, turístic i econòmic en general. 
Alguns exemples del darrer exercici són la millora de 
la carretera T-2237 entre Vinebre i la Palma d’Ebre, el 
condicionament d’un tram de la carretera TP-2031 al 
seu pas pels termes municipals de la Secuita, Renau, 
Nulles i Vilabella o la inauguració de la carretera T-704 
entre Maspujols i l’Aleixar. Cal destacar, així mateix, 
les actuacions de millora a la carretera d’accés al 
nucli prioratí de Siurana i la construcció de diversos 
aparcaments a l’entrada, amb l’objectiu de reordenar 
el trànsit, garantir la seguretat i evitar el col·lapse de 
vehicles a causa de l’augment de visitants, preservant 
així aquest indret únic de les nostres comarques. 
També, en matèria viària, un any més hem continuat 
fent tasques de manteniment arreu de la xarxa per 
mantenir la seguretat i la comoditat dels usuaris.

D’altra banda, i sense deixar encara l’àmbit de les 
infraestructures, en catorze municipis hem finançat la 
remodelació i l’ampliació de nombrosos equipaments 
esportius i ciutadans amb motiu de la celebració 
dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Un cop ja 
passada aquesta cita, les nostres comarques disposen 
d’equipaments d’alt nivell per al gaudi de la ciutadania, 
que contribueixen a fomentar l’esport, el lleure i la salut.

El foment de l’economia i de l’ocupació també té un 
pes destacat dins del nostre pla estratègic. Per això, 
impulsem l’emprenedoria i la dinamització del teixit 
empresarial a través d’iniciatives com els Premis 
Emprèn, els premis CDO per a empreses oleícoles o 
la difusió turística de les nostres comarques. Pel que 
fa a aquest àmbit concret del turisme, hi treballem 
de manera específica a través del nostre Patronat, 
gestor de les marques Costa Daurada i Terres de l’Ebre, 
òrgan de promoció dels nostres atractius i de gestió 
de projectes encaminats a l’increment sostenible de 
visitants, a través de la captació de nous mercats o de 
l’arribada de nous vols regulars o xàrters a Reus, en el 
marc de la Taula Estratègica de l’Aeroport. Altres accions 
remarcables en matèria turística són el lliurament dels 
premis de la Nit del Turisme, o la col·laboració amb el 
RallyRACC Catalunya - Costa Daurada.

El coneixement, com a actiu de present i de futur, 
ha centrat un any més bona part de la nostra acció 
estratègica. I també, un cop més, ha girat entorn 
de la Regió del Coneixement. El seu grup impulsor 
(Diputació, URV i els alcaldes dels deu municipis més 
poblats de la regió) hi ha sumat els alcaldes de les 
quatre capitals de comarca del Camp de Tarragona i 
de les Terres de l’Ebre que no hi eren, fet que enceta 
una nova fase de consolidació d’aquest ens encaminat 
a l’impuls de l’activitat econòmica i social basada en 
el coneixement i en l’especialització intel·ligent a la 
Catalunya Sud.

Pel que fa a la cultura, un dels altres àmbits que defineix 
la nostra acció de govern, cal assenyalar l’inici dels actes 
commemoratius amb motiu dels cent anys de la mort 
de l’escultor Julio Antonio, amb diferents iniciatives 
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al nostre Museu d’Art Modern (MAMT), però també a 
Móra d’Ebre i a Madrid, indrets molt vinculats a la vida 
i l’obra de l’artista. També hem garantit i col·laborat en 
les activitats d’homenatge al cardenal Francesc Vidal i 
Barraquer pel 150 aniversari del seu naixement, o en els 
darrers actes de l’any dedicat al poeta i clergue Ramon 
Muntanyola. En matèria cultural, hem organitzat una 
nova edició del Cicle de Muntanya, hem editat noves 
publicacions de diferents matèries, hem incorporat 
nous grups al catàleg de programacions culturals que 
la Diputació facilita als ajuntaments i hem continuat 
amb les exposicions itinerants en diferents municipis 
i amb altres de noves, com la dedicada al cineasta 
Bigas Luna, al MAMT. Així mateix, hem fet costat a la 
capitalitat montblanquina de la sardana.

Quant als nostres centres d’ensenyament artístic, 
musical i d’educació especial, repartits entre Tarragona, 
Reus, Tortosa, Valls i l’EMD de Jesús, i amb més de 
2.000 alumnes en conjunt, hem continuat potenciant-
los sobre la base de la seva condició de referents a les 
nostres contrades en les seves respectives matèries. 
Una de les novetats del curs 2018-2019 ha estat el Cicle 
Formatiu de Grau Superior en Creació de Videojocs i 
Entorns Virtuals, a l’Escola d’Art i Disseny a Reus, on 
es formen professionals de la creació i la producció 
de videojocs i de projectes interactius amb animació 
2D i 3D.

I en l’àmbit del medi ambient, hem impulsat de manera 
decisiva el projecte per a l’ús de la biomassa com a 
font energètica per escalfar equipaments municipals, 
els primers dels quals ja es podran beneficiar d’aquest 
sistema més econòmic i sostenible a partir del 2019. 
Aquesta iniciativa, liderada per la Diputació de 

Tarragona, està cofinançada pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional en el marc del programa 
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Dins del 
mateix àmbit del medi ambient, col·laborem amb 
l’Obra Social La Caixa per a projectes de conservació 
del patrimoni natural a través de la integració social 
de col·lectius en risc d’exclusió, hem continuat amb la 
lluita contra la mosca negra al riu Ebre i hem impulsat 
una nova edició dels premis Iniciativa Medi Ambient 
per a accions sostenibles liderades per ens locals. 

Com us deia uns paràgrafs enrere, aquesta és l’última 
memòria anual que us presento com a president de la 
institució supramunicipal. I, d’altra banda, segur que per 
a alguns de vosaltres també serà l’última vegada que 
rebeu aquesta publicació en qualitat de representants 
locals. Per això, vull aprofitar aquesta finestra per 
agrair a tothom la vostra col·laboració i bona entesa 
amb la nostra —la vostra— Diputació. I, sobretot, vull 
reconèixer la vostra contribució al progrés dels nostres 
pobles, ciutats i comarques al llarg dels darrers anys. 
No hi ha dubte que, malgrat la conjuntura econòmica 
global adversa, i les circumstàncies que cadascú hagi 
pogut viure de manera particular, tots hem crescut 
com a regió. Estic convençut que, amb l’esforç i la 
il·lusió de tothom, així continuarà sent en el futur. 

Una forta abraçada.

Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona
Tarragona, juny de 2019
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Presentació

LA CORPORACIÓ

Missió, visió i valors
Composició de la corporació
Secretaria
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 Educatius

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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