
PLA INTEGRAL DE LA PART ALTA DE TARRAGONA
5ª C.A.S. 22 de maig de 2012



Pla integral de la Part Alta

Pressupost total: 12.186.648 €

Anualitats: 2008 – 2013Anualitats: 2008 – 2013
(inclou dos anys de pròrroga)



Justificat fins la data:  4.588.516,64€

Import Generalitat:      2.294.258,32€

Deute Generalitat:     2.040.654,43€

REPLANTEJAMENT PIPA

DEUTE 

GENERALITAT

89%

IMPORT 

PAGAT

11%

PRÒRROGA 2 ANYS PRÒRROGA EXTARORDINÀRIA 4 ANYS

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Execució de mínims Obres carrers pendents Execució Beateri Sant Domènec



Pla integral de la Part Alta

ÀREA URBANÍSTICA

ÀREA SUBVENCIONS

ÀREA ECONÒMICA

ÀREA SOCIAL



ÀREA DEL TERRITORI
1.1. Millora de diversos carrers

Carrer Vilaroma

Canviar el paviment dels carrers i eliminar les barreres arquitectòniques

Executat:

Abans i desprès



ÀREA DEL TERRITORI
1.1. Millora de diversos carrers

Carrer Mediona

Abans i desprès



ÀREA DEL TERRITORI
1.1. Millora de diversos carrers

Carrer Comte

Abans i desprès



ÀREA DEL TERRITORI
1.1. Millora de diversos carrers

Carrer la Nau

Abans i desprès



ÀREA DEL TERRITORI
1.1. Millora de diversos carrers

Projecte carrer Trinquet Vell

Plànol

Estat actual 
i secció

Plànol



� Carrer Sant Domènec i Salines, tenim el projecte. Els sondejos arqueològics previs a 
l’obra, ja s’han realitzat.

ÀREA DEL TERRITORI
1.1. Millora de diversos carrers



INVERSIÓ INDUÏDA

Carrer Enrajolat

L’arranjament va a càrrec de l’Incasol, és un conveni 50% Ajuntament i 50% Generalitat.

Abans i estat actual de les obres



ÀREA DEL TERRITORI
1.1. Millora de diversos carrers

Pressupost
2.091.316,49 €

Execució de la resta d’actuacions (previst)

�Carrer Trinquet Vell, ja tenim el projecte. Iniciarem les obres el quart trimestre d’aquest any.

�Carrer Sant Domènec i Salines, ja tenim el projecte. Les obres s'executaran l’any 2013.

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

59% 3% 38%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



ÀREA DEL TERRITORI
1.2 Programa col·locació d'arbrat, parterres, plant es i flors 

Plantació d’elements vegetals. Ampliar les zones enjardinades del barri i fer mes agradable
el recorregut de vianants, tant a veïns com a visitants.

Executat:

� Capçalera del circ, baixada del Roser i Antiga Audi ència durant el 2009

� Plaça Pallol, s’ha executat l’any 2010



ÀREA DEL TERRITORI
1.2 Programa col·locació d'arbrat, parterres, plant es i flors 

Pressupost
58.770,52€

Actuació totalment executada

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

100%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



L’actuació pretén la instal·lació de jocs infantils sobre paviment flexible a diferents zones de la
Part Alta.

Executat:

�Plaça Natzaret

ÀREA DEL TERRITORI

Creació de zones per infants 

Previst: 

� Plaça Vilaroma

�Plaça Ripoll

Estat solar on s'ubicaran els jocs



ÀREA DEL TERRITORI
1.3 Programa creació de zones per infants

Pressupost 
91.348,27 €

Execució de la resta d’actuacions (previst)
�Plaça Vilaroma, esta previst que s'instal·lin d'aquí un mes aproximadament.

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

49% 51%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



ÀREA DEL TERRITORI
1.4 Programa senyalització de monuments, rutes i ed ificis històrics

Millorar la localització i informació  sobre els monuments, museus, rutes i  oficina de turisme 
mitjançant la  senyalització d’aquests.

Executat:

S’han catalogat tots els edificis i monuments susceptibles de senyalitzar

S’han definit la tipologia de placa per cada edifici i monument

S’han col·locat totes les senyalsS’han col·locat totes les senyals

Format i tipus de senyals



Plànol de senyalització de 
rutes i edificis històrics



ÀREA DEL TERRITORI
1.4 Programa senyalització de monuments, rutes i ed ificis històrics

S’han reposat els rètols indicatius de places i carrers arreu de la Part Alta



ÀREA DEL TERRITORI
1.4 Programa senyalització de monuments, rutes i ed ificis històrics

Pressupost 
184.930,40 €

Actuació totalment executada

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

100%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



ÀREA DEL TERRITORI
1.6 Programa millora i integració de la plaça Sant Joan

Intervenció arquitectònica de remodelació de l’espai, eliminant l’actual aparcament de vehicles i
la seva urbanització mitjançant nou paviment, nou enllumenat públic eficient i soterrament dels
serveis existents.

Executat:

�S’han fet les cales arqueològiques necessàries
previes a la intervenció.

� Tenim el projecte� Tenim el projecte

Estat actual i sondejos realitzats



ÀREA DEL TERRITORI
1.6 Programa millora i integració de la plaça Sant Joan

PropostaProposta



ÀREA DEL TERRITORI
1.6 Programa millora i integració de la plaça Sant Joan

Pressupost 
323.518,62 €

Execució de la resta d’actuació (previst)

Les obres estan previstes per l’any 2013.

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

7% 3% 91%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



ÀREA DEL TERRITORI
3.1 Programa adequació casa del transeünt

Rehabilitació de l’edifici Casa del Transeünt (Centre d’acollida per persones sense sostre) per
tal de millorar la seva utilització.

Executat:

Instal.lació d’un ascensor i millora d’accessibilitat.

Evolució obres ascensor



ÀREA DEL TERRITORI
3.1 Programa adequació casa del transeünt

Pressupost 
88.874,33 €

Actuació totalment executada

Justificat -Adjudicat/Contractat -PrevistJustificat -Adjudicat/Contractat -Previst

100%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



ÀREA DEL TERRITORI
3.2 Programa rehabilitació carrer del Trinquet Vell  per a usos públics

Intervenció arquitectònica per a la rehabilitació de l’edifici del carrer del Trinquet Vell. Es 
concreta en l’enderroc i adequació de l’interior com espai polivalent.

Executat:

S’ha fet l’enderroc tot mantenint i rehabilitant la façana pel seu interès patrimonial.

Interior enderrocat



ÀREA DEL TERRITORI
3.2 Programa rehabilitació carrer del Trinquet Vell  per a usos públics

S’han posat reixes per a restringir l'accés

Exterior i interior de l’edifici



ÀREA DEL TERRITORI
3.2 Programa rehabilitació carrer del Trinquet Vell  per a usos públics

Pressupost
394.525,92 €

Execució de la resta d’actuació (previst)
S‘ha redactat el projecte d'adequació de l’espai interior i esta previst que s’iniciïn les obres 
un cop finalitzades les obres del carrer. 

S’ha utilitzat com espai d’aprovisionament de material per les obres del carrer Enrajolat.S’ha utilitzat com espai d’aprovisionament de material per les obres del carrer Enrajolat.

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

30% 4% 66%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



ÀREA DEL TERRITORI
3.3 Programa espai sociocultural conjunt Sant Domèn ec

Espai per a usos culturals i socials que contribuirà al desenvolupament d'una de les àrees 
més deficitàries en l'àmbit d'actuació del PIPA i alhora esdevindrà la porta d'entrada per als 
visitants de la Part Alta.
Inclou la urbanització interior i de l’entorn.

Executat:

Tenim el projecte executiu

Actualment i imatge virtual



ÀREA DEL TERRITORI
3.3 Programa espai sociocultural conjunt Sant Domèn ec

Imatges virtuals del vestíbul



ÀREA DEL TERRITORI
3.3 Programa espai sociocultural conjunt Sant Domèn ec

Imatge virtual pati interior amb les 
restes arqueològiques



ÀREA DEL TERRITORI
3.3 Programa espai sociocultural conjunt Sant Domèn ec

� S‘ha executat el Pla de Cales , que consta de:

�Segona fase dels treballs arqueològics

�Avaluació de l’estat de les cimentacions, ja finalitzats.

�Treballs de restauració per comprovar les construccions existents, ja finalitzats.

Treballs arqueològics i de consolidació d’estructura



ÀREA DEL TERRITORI
3.3 Programa espai sociocultural conjunt Sant Domèn ec

Volta romana descoberta, que donava accés al Fòrum Provincial de l’antiga Tàrraco.



INVERSIÓ INDUÏDA

Imatge virtual del projecte de 
museïtzació de la Volta del Pallol



INVERSIÓ INDUÏDA

Imatge virtual del projecte de 
museïtzació de la Volta del Pallol



ÀREA DEL TERRITORI
3.3 Programa espai sociocultural conjunt Sant Domèn ec

Pressupost
5.155.678,45 €

Execució de la resta d’actuació (previst)
Inici de les obres supeditat als recursos disponibles. Previsiblement durant l’any 2014.

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

9% 3% 88% JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



ÀREA DEL TERRITORI
4.1 Programa creació sistema WIFI per tota la Part Alta

Instal·lació d’un sistema WIFI a diferents edificis públics de
la Part alta per apropar les noves tecnologies a la població i
evitar la fractura digital.

Executat:

Gairebé totes les antenes (acces point) ja estan instal·lats. 
Tenim previst que al llarg del mes de maig quedin totes 
instal·lades. Posteriorment l’ajuntament les connectarà a la instal·lades. Posteriorment l’ajuntament les connectarà a la 
seva xarxa wifi gratuïta “tarragona_et_connecta”.



Plànol punts Wi-fi previstos



ÀREA DEL TERRITORI
4.1 Programa creació sistema WIFI per tota la Part Alta

Pressupost 
257.198,29 €

Justificat -Adjudicat /Contractat -PrevistJustificat -Adjudicat /Contractat -Previst

91% 9%
PREVIST

JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT



ÀREA DEL TERRITORI
4.2 Programa creació sistema mp4 wifi per fer les v isites autoguiades

Es tracta de projectar la Part Alta com a centre turístic de la ciutat mitjançant un dispositiu
MP4 disponible a l’Oficina Municipal de Turisme. El visitant podrà fer ruta per tota la Part
Alta de forma autònoma i al seu ritme.

Executat:

� Audioguia de la ruta romana

� Audioguia de les rutes medieval i modernista



ÀREA DEL TERRITORI
4.2 Programa creació sistema mp4 wifi per fer les v isites autoguiades

Pressupost
84.748,55 €

Actuació totalment executada

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

89% 11%
ADJUDICAT/CONTRACTAT

JUSTIFICAT

PREVIST



5.2 Programa substitució enllumenat públic per bomb etes de baix consum

Adaptació de l’enllumenat públic per eliminar la contaminació lumínica i fomentar l’estalvi
energètic a la Plaça de la Font.

ÀREA DEL TERRITORI

Executat:

S’han substituït les bombetes dels fanals ja existent per bombetes de baix consum, s’han 
substituït els fanals laterals i s’han posat nous fanals per reforçar la il·luminació

Substitució bombetes per baix consum



5.2 Programa substitució enllumenat públic per bomb etes de baix consum
ÀREA DEL TERRITORI

Substitució fanals laterals

Nous fanals



5.2 Programa substitució enllumenat públic per bomb etes de baix consum

Pressupost
153.852,99 €

ÀREA DEL TERRITORI

Actuació totalment executada

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

100%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT



7.7 Programa creació de 2 noves parades d'autobús a  la part alta
ÀREA DEL TERRITORI

Es tracta de crear dues noves parades d’autobús a la zona nord del barri, actualment
només està comunicada la zona sud, però no l’interior i zona nord.

Paral·lelament s’ha executat una parada al costat del portal de Sant Antoni

Pressupost
10.000 €

Execució
Parada autobús portal 
de Sant Antoni

En funció de futurs itineraris per al transport 
públic col.lectiu a la Part Alta



8.1 Programa supressió de barreres arquitectòniques  a diversos carrers
ÀREA DEL TERRITORI

Supressió de barreres arquitectòniques per millorar les condicions del recorregut. Creació de 
zones de descans amb serveis i mobiliari urbà.

Executat:

Carrer dels Àngels i Talavera

Abans i desprès carrer els Àngels

Carrer Talavera arranjat



8.1 Programa supressió de barreres arquitectòniques  a diversos carrers
ÀREA DEL TERRITORI

Carrer les Coques

Abans i desprès voreres carrer Les Coques



8.1 Programa supressió de barreres arquitectòniques  a diversos carrers
ÀREA DEL TERRITORI

Plaça de l’Oli

Abans i desprès plaça de l’Oli



8.1 Programa supressió de barreres arquitectòniques  a diversos carrers
ÀREA DEL TERRITORI

Pressupost
258.949,41 €

Execució de la resta d’actuació (previst)
� Plaça dels Àngels , ja tenim el projecte. Quan s’executi la demolició, iniciarem la 
pavimentació. 
�Petits arranjaments de voreres arreu de la Part Alt a 

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

60% 23% 17%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



8.2 Programa supressió de barreres arquitectòniques  locals públics i centres turístics
ÀREA DEL TERRITORI

Supressió de barreres arquitectòniques en centres públics i turístics.

Executat:

Capçalera del Circ

Abans i desprès millora accessibilitat



8.2 Programa supressió de barreres arquitectòniques  locals públics i centres turístics
ÀREA DEL TERRITORI

Rampa a l’antic Ajuntament

Abans i desprès



� Ascensor a l’antic Ajuntament

ÀREA DEL TERRITORI
8.2 Programa supressió de barreres arquitectòniques  locals públics i centres turístics

Abans i desprès



8.2 Programa supressió de barreres arquitectòniques  locals públics i centres turístics
ÀREA DEL TERRITORI

Pressupost
154.191,06 €

Execució de la resta d’actuacions (previst)

S’han d’avaluar altres necessitats als equipaments públics de la Part Alta.

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

68% 32%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



8.3 Programa modificació pavimentació Portal de San t Antoni i Portal del Roser.
ÀREA DEL TERRITORI

Pavimentació i millora de l’accés a la Part Alta

Executat:

Portal de Roser

Portal del Roser abans i després



8.3 Programa modificació pavimentació Portal de San t Antoni i Portal del Roser.
ÀREA DEL TERRITORI

Pressupost
57.447,99 €

Execució de la resta d’actuacions (previst)
� Portal de Sant Antoni, es valorarà la millora de la pavimentació i l’accessibilitat general 
de la plaça Sant  Antoni. 

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

56% 44%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



ÀREA DEL TERRITORI



ÀREA SUBVENCIONS
Rehabilitació dels elements comuns als edificis

Línies:
�Instal·lació d'ascensors
�Supressió de barreres arquitectòniques d'entrada als edificis.
�Millora de l'enllumenat basic i d'emergència de vestíbuls i escales.
�Renovació de baixants pluvials i residuals.
�Restauració de façanes i substitució d'antenes individuals de TV per altres de col·lectives.

Hem rebut 149 sol·licituds en total, de les quals 78 ja estan acceptades, 39 estan en tramitació 
i 32 han renunciat o s’han denegat.

Les 117 (acceptades i en tramitació) suposen un import de 876.667,14 € i corresponen a:Les 117 (acceptades i en tramitació) suposen un import de 876.667,14 € i corresponen a:

4
14

25

62

12

ASCENSORS 

ESCALES

BAIXANTS AIGUA

FAÇANES

ANTENES



ÀREA SUBVENCIONS
Rehabilitació dels elements comuns als edificis

De les 78 acceptades, que sumen un import de 535.396,22€ dels quals:

30%

PAGADES

70%

PAGADES

PENDENT 
PAGAMENT



ÀREA SUBVENCIONS
2.1 Rehabilitació dels elements comuns als edificis

Ascensor  carrer Ascensor  carrer 
Major nº 35 Baixants d’aigua 

Plaça de la Font, 21

Detalls façanes 
carrer la Palma, 2 i  
Talavera, 25



ÀREA SUBVENCIONS
2.1 Rehabilitació dels elements comuns als edificis

Façana carrer Baixada  de la Peixateria, 23



ÀREA SUBVENCIONS
2.1 Rehabilitació dels elements comuns als edificis

Ascensor  carrer Major nº 35

Façana carrer Major, 35



Pressupost 
880.000,01 €

Execució de la resta d’actuació (previst)
En funció de les disponibilitats pressupostàries s’obrirà una nova convocatòria aquest any .

2.1 Rehabilitació dels elements comuns als edificis

ÀREA SUBVENCIONS

Justificat-Acceptat-Resta

62% 38%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



ÀREA DEL TERRITORI

Línies:
�Substitució dels sistemes de subministrament d'aigua de bo ca per aforament.
�instal·lacions d'energia solar tèrmica col·lectiva.

ÀREA SUBVENCIONS
5.1 eficiència energètica i estalvi

Hem rebut 26 sol·licituds en total, de les quals 10 ja estan 
acceptades, 13 estan en tramitació i 3 han renunciat o s’han 
denegat.

Les 23 (acceptades i en tramitació) suposen un import de 343.345,21€
i corresponen a:i corresponen a:

Aigua per aforament del carrer 
Mercería, 1

4

19

ENERGIA SOLAR

AIGUA PER AFORO



ÀREA DEL TERRITORIÀREA SUBVENCIONS
5.1 eficiència energètica i estalvi

De les 10 acceptades, que sumen un import de 55.345,21€:

44%

PAGADES

56%

PAGADES

PENDENT PAGAMENT



Pressupost 
550.000 €

Execució de la resta d’actuació (previst)
En funció de les disponibilitats pressupostàries s’obrirà una nova convocatòria aquest any .

ÀREA SUBVENCIONS
5.1 eficiència energètica i estalvi

Justificat-Acceptat-Resta

10% 90%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



ÀREA DEL TERRITORI

Línia:

�Supressió de barreres arquitectòniques en els comerços

ÀREA SUBVENCIONS

Hem rebut  3 sol·licituds, 2 en tramitació i 1 acceptada i pagada.

7.1 Accessibilitat als comerços

Comerç carrer Portalet, 6



Pressupost 
72.000 €

Execució de la resta d’actuació (previst)
En funció de les disponibilitats pressupostàries s’obrirà una nova convocatòria aquest any .

ÀREA SUBVENCIONS
7.1 Accessibilitat als comerços

Justificat-Acceptat-Resta

4% 96%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST





ÀREA ECONÒMICA

Creació Telecentre Part Alta
S’ha habilitat un espai al Centre socio-cultural de la Part Alta com a Telecentre :

C. Puig d'en Pallars, s/n
Telèfon: 977 221 009
Horari: de 9:00h a 14:00h i de 
15:00h a 21:00h

ÀREA ECONÒMICA
4.3 Programa creació Telecentre Part Alta

Durada
2009- 2012

Aula del Telecentre Part Alta



Actualment s’estan realitzant ...

�Introducció a la 
Informàtica i Internet
�Ofimàtica I
�Ofimàtica II

�Introducció a la 
Informàtica i Internet
�Ofimàtica I
�Ofimàtica II

CURSOSCURSOS PÍNDOLESPÍNDOLES ATENCIÓ I CONNEXIÓ ATENCIÓ I CONNEXIÓ 

�Crea el teu currículum
�Busca feina per Internet
�Crea el teu propi 
bloc 

�Crea el teu currículum
�Busca feina per Internet
�Crea el teu propi 
bloc HORARISHORARISHORARISHORARIS

�Suport informàtic
�Connexió a Internet
�Suport informàtic
�Connexió a Internet

ÀREA ECONÒMICA
4.3 Programa creació Telecentre Part Alta

�Ofimàtica II
�Internet I
�Internet II
�Imatge Digital

�Ofimàtica II
�Internet I
�Internet II
�Imatge Digital

bloc 
�Facebook
�Twitter

bloc 
�Facebook
�Twitter Dilluns i dimecres

�T1: de 15:30h a 18:00h
Dimarts i dijous
�M2: de 11:30h a 14:00h

Dilluns i dimecres
�T1: de 15:30h a 18:00h
Dimarts i dijous
�M2: de 11:30h a 14:00h

Dilluns i dimecres
�M1: de 9:30h a 11:30h
�M2: de 12:00h a 14:00h
�T2: de 18:00h a 20:00h
Dimarts i dijous
�M1: de 9:30h a 11:30h

Dilluns i dimecres
�M1: de 9:30h a 11:30h
�M2: de 12:00h a 14:00h
�T2: de 18:00h a 20:00h
Dimarts i dijous
�M1: de 9:30h a 11:30h

Dimarts i dijous
�M2: de 11:30h a 14:00h
�T1: de 16:00h a 18:00h
Divendres
�M1: de 9:00h a 13:30h 

Dimarts i dijous
�M2: de 11:30h a 14:00h
�T1: de 16:00h a 18:00h
Divendres
�M1: de 9:00h a 13:30h 

HORARISHORARISHORARISHORARIS HORARISHORARISHORARISHORARIS

HORARISHORARISHORARISHORARIS

EXÀMENS ACTICEXÀMENS ACTIC

Divendres
�M1: de 9:00h a 11:00h
�M2: de 11:30h a 13:30h

Divendres
�M1: de 9:00h a 11:00h
�M2: de 11:30h a 13:30h



20 cursos amb 186 alumnes
� Introducció a la informàtica
� Internet I
� Internet II 
� Ofimàtica I
� Ofimàtica II 
� Imatge Digital

Curs 2011/12

ÀREA ECONÒMICA
4.3 Programa creació Telecentre Part Alta

� Les píndoles s'acaben d’iniciar
� Crea el teu currículum
� Cerca de feina per Internet
� Crea el teu propi bloc   
� Facebook
� Twitter

� Atenció a usuaris amb aprox. 379 visites

� ACTIC



93 cursos amb 872 alumnes
� Introducció a la informàtica
� Internet I
� Internet II 
� Ofimàtica I
� Ofimàtica II 
� Imatge Digital

2009 - 2012

ÀREA ECONÒMICA
4.3 Programa creació Telecentre Part Alta

� 62 píndoles amb 177 alumnes
� Crea el teu currículum
� Cerca de feina per Internet
� Crea el teu propi bloc
� Facebook
� Twitter

� Atenció a usuaris amb aprox. 1566 visites
� Matí i tarda

� 3 curs d'estiu per a nens amb 35 nens



ÀREA ECONÒMICA
4.3 Programa creació Telecentre Part Alta

Pressupost
136.310,84 €

Execució

2009- 2012

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

82% 18%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



ÀREA ECONÒMICA
5.3 Campanya de sensibilització per la recollida esc ombraries 

Fins aquest any 2012 s’han anat fent campanyes a nivell de civisme i de conscienciació 
mediambiental amb la col·laboració dels plans d’ocupació.

Objectius

�Complir els requisits de protecció de patrimoni

�Millorar la imatge del barri

� Augmentar els punts de recollida de residus

� Reduir les molèsties derivades del soroll dels vehicles

�Evitar la saturació dels contenidors de la via pública

Suport tècnic en el disseny del model de Recollida de Residus de la Part Alta

2012



ÀREA ECONÒMICA
5.3 Programa campanya de sensibilització per la reco llida escombraries

ÀREA ECONÒMICA
5.3 Campanya de sensibilització per la recollida esc ombraries 

Substitució de contenidors fixes:

� Contenidors més petits i adequats a l’entorn patrimonial 

� 5 illes de recollida selectiva (5 fraccions) en punts de fàcil accés pels vehicles de recollida

� 6 illes de recollida selectiva (5 fraccions) properes al perímetre exterior de la Part Alta

Contenidors actuals i nous models



Canvi a papereres/contenidors mòbils

� Model aprovat per Patrimoni de la Generalitat
� Menys impacte visual
� 18 punts de recollida de rebuig (bossa negra) i orgànica (bossa marró) que donen servei 
a un major nombre de carrers.

ÀREA ECONÒMICA
5.3 Campanya de sensibilització per la recollida esc ombraries 

Model de paperera



Accions realitzades 

� Visites a tots els comerços de la Part Alta

� Quantificació dels comerços potencialment generadors de matèria 
orgànica

111 comerços: bars, restaurants, fruiteries, carnisseries, peixateries...

Suport a la implantació de la Recollida Orgànica co mercial

ÀREA ECONÒMICA
5.3 Campanya de sensibilització per la recollida esc ombraries 

111 comerços: bars, restaurants, fruiteries, carnisseries, peixateries...

Es servei es posarà en marxa el proper mes de juny

Suport en els canvis dels serveis de recollida de V idre i Cartró comercial

Accions realitzades 

� Visites a tots els comerços de la Part Alta per informar dels canvis 
d’horaris



� Concurs de dibuix pel Dia Mundial de l’Aigua – 22 de  març

En col·laboració amb el Club dels Tarraconins.

Campanyes d’estalvi d’aigua

� Entrega de dispositius d’estalvi d’aigua

En col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua. 

ÀREA ECONÒMICA
5.3 Campanya de sensibilització per la recollida esc ombraries 

En col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Dispositius d’estalvi d’aigua

Dibuixos fets 
pels nens



Des del mes de gener i fins al juny de 2012 es compta amb el suport d’un equip de 6 
informadors ambientals i 1 coordinador.

Tasques dels informadors

�Campanya de civisme

�Inventari de pintades i grafittis

Pla d’Ocupació d’informadors ambientals

ÀREA ECONÒMICA
5.3 Campanya de sensibilització per la recollida esc ombraries 

�Inventari de pintades i grafittis

�Inventari de focus de proliferació de coloms

�Informació sobre el nou Pla d’Ordenació del Trànsit

�Suport comunicatiu:

-Implantació de la recollida selectiva.

-Implantació de la recollida d’orgànica comercial.

-Seguiment del les recollides de vidre i cartró comercial.

Educadora ambiental



Pressupost
68.561,3 €

Execució

2009- 2012

ÀREA ECONÒMICA
5.3 Campanya de sensibilització per la recollida esc ombraries 

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

46% 54%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



Servei d’orientació i formació a les persones en procés de recerca de feina i emprenedores/s 

C. Puig d'en Pallars, s/n
Telèfon: 977 221 009
Adreça electrònica: acarmona@tarragona.cat
Horari d'atenció al públic: dilluns de 9 a 13.00 h i dijous de 9 a 11.00 h 
(primeres visites)

ÀREA ECONÒMICA
6.2 Programa habilitació d'un espai com a punt de referència per a les dones6.2 Programa habilitació d'un espai com a punt de r eferència per a les dones

Durada
2009- 2012

Atenció individualitzada
en formació i ocupació



ÀREA ECONÒMICA
6.2 Programa habilitació d'un espai com a punt de referència per a les dones

Per una banda ofereix orientació laboral a aquelles persones que cerquen feina:

� Entrevistes individuals d’orientació laboral, informació i inscripcions a la borsa de treball del 
SMO.

Atenció personalitzada

6.2 Programa habilitació d'un espai com a punt de r eferència per a les dones

� Aula d’autogestió de recursos per l’ocupació: Espai on es poden consultar ofertes de 
treball, informació de cursos i També posa a l’abast ordinadors on poder elaborar el CV, 
consultar i inscriure’s a portals d’ocupació.....

Des de la posada en marxa, s’han atès 2.687 usuaris .

Aula autogestió de 
recursos per l’ocupació

Atenció personalitzada



ÀREA ECONÒMICA
6.2 Programa habilitació d'un espai com a punt de referència per a les dones

Per altra banda ofereix un ampli ventall d’accions formatives:

Curs 2011/2012 (180 alumnes)

(en col·laboració amb el SOC, SMO o CCOO)
▪ Anglès atenció al públic. 220h
▪ Tècniques d’emmagatzematge. 95h   
▪ Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil. 295h 
▪ Tècniques de gestió d’Estocs i RRHH. 125h

6.2 Programa habilitació d'un espai com a punt de r eferència per a les dones

▪ Tècniques de gestió d’Estocs i RRHH. 125h
▪ Venedor tècnic. 110h                            
▪ Anglès mig. 45h
▪ Anglès comerç. 45h

I dins la formació de “Treball als Barris”:
▪ Manipulació aliments.10h                       
▪ Rus professional per al turisme. 90h     

Properament: 
�Cuina creativa i d’autor. 90h
�Manipulació d’aliments. 10h

Curs monitor de lleure

Curs rus professional



ÀREA ECONÒMICA
6.2 Programa habilitació d'un espai com a punt de referència per a les dones

2009/2012

� S’han realitzat 18 cursos de diferents especialitats 
formatives, per exemple:

Tècniques d’emmagatzematge
Gestió de microempreses
Tècniques de gestió del tempsTècniques de gestió del temps
Anglès
Rus
Manipulador d’aliments
Monitor de lleure...

� S’han format 380 persones



ÀREA ECONÒMICA
6.2 Programa habilitació d'un espai com a punt de referència per a les dones

Des del servei també es dóna formació i suport a les dones emprenedores:

▪ Assessorament personalitzat mitjançant coaching comercial sobre marxandatge i activitat 
comercial.

▪ Prospecció d'empreses. 

▪ Cursos formatius i cicle de conferències sobre dife rent temàtica, en funció de les 

6.2 Programa habilitació d'un espai com a punt de r eferència per a les dones

▪ Cursos formatius i cicle de conferències sobre dife rent temàtica, en funció de les 
necessitats detectades.

▪ Suport a activitats de dinamització comercial

l
Sessió formativa avantatges i desavantatges                                                     
de ser autònom



ÀREA ECONÒMICA
6.2 Programa habilitació d'un espai com a punt de r eferència per a les dones

Pressupost
189.418,17 €

Execució
2009- 2012

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

86% 14%
ADJUDICAT/CONTRACTAT

JUSTIFICAT

PREVIST



ÀREA ECONÒMICA
7.2 Programa de dinamització comercial. Programa di namització col·lectiu artistes

Mitjançant un pla d’accions dirigides a millorar el nivell de competitivitat de l’oferta comercial, de 
restauració i artística de la Part Alta.

� Comerciants

Des de l’any 2009 es realitzen campanyes per dinamitzar el comerç. Alguns 
exemples:

Jornades Quo Vadis Part Alta

Tarracopolis, el joc de la Part Alta

Any 2011

Suport en la creació de l’associació de comerciants de la Part Alta (ACPA )



ÀREA ECONÒMICA
7.2 Programa de dinamització comercial. Programa di namització col·lectiu artistes

Campanya “Barris antics, molt per descobrir, molt p er oferir”

Campanya a nivell de nuclis antics de tota Catalunya. Als comerços es repartien rasques amb 
un premi directe: un carro de la compra.



ÀREA ECONÒMICA
7.2 Programa de dinamització comercial. Programa di namització col.lectiu artistes

�Restaurants

Des de l’any 2009 es realitzen les campanyes. Algunes aquest any ja serà la tercera edició:

� Jornada gastronòmica: “25 versions de l’espineta amb cargolins”

� “Sopars sota els focs”

� Guia de restaurants de la Part Alta.

Cartells de “Sopars sota els focs” 
i imatges “Espineta amb cargolins”



ÀREA ECONÒMICA
7.2 Programa de dinamització comercial. Programa di namització col·lectiu artistes

� Acció artístic-comercial “Art-Bres”

� Acció artística “Sopa de Galets”, on es concentra l’oferta d’art de 
disseny local i performances al carrer.

� Festival Undergroundblues , per diversos carrers de la Part Alta.

� Artistes i artesans

Des de l’any 2009 es realitzen accions destinades a donar a conèixer els artistes i artesans 
de la Part Alta

� Festival Undergroundblues , per diversos carrers de la Part Alta.

� Oppening Contemporany Art, organitzat per Taller 03



� Tallers Oberts

És una iniciativa l' Associació Tallers 03. Aquest any 2012 es farà la vuitena edició.
Mostra en diferents jornades consecutives la part més íntima del treball creatiu: el taller i el 
procés. Són jornades de portes obertes on l’art s’apropa a tot el públic. 

ÀREA ECONÒMICA
7.2 Programa de dinamització comercial. Programa di namització col·lectiu artistes



Campanya de Nadal 2011

Acció conjunta dels col·lectius de comerciants, restauradors i artistes de la Part Alta. 

Objectiu posicionar el barri com 
un indret ideal per fer una 
passejada que combina 

ÀREA ECONÒMICA
7.2 Programa de dinamització comercial. Programa di namització col·lectiu artistes

passejada que combina 

curiositat cultural, 
temptació gastròmica i 
satisfacció de compra.



Propera campanya “Barris antics, molt per oferir molt per descobrir”

Campanya única a nivell de Barris antics amb Pla Integral de Catalunya

Acció conjunta dels 
col·lectius de 
comerciants, 

ÀREA ECONÒMICA
7.2 Programa de dinamització comercial. Programa di namització col·lectiu artistes

comerciants, 
restauradors i 
artistes de la Part 
Alta. 



Pressupost
338.556,76 €

Execució

ÀREA ECONÒMICA
7.2 Programa de dinamització comercial. Programa di namització col.lectiu artistes

2009-2012

Justificat-Adjudicat/Contractat-Previst

64% 36%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



ÀREA ECONÒMICA
Replantejament  accions culturals :

Les accions culturals que es desenvolupin dintre del PIPA es realitzaran amb els artistes i 
artesans de la Part Alta i per tant estaran dintre del programa 7.2.

7.4 Activitats per donar a conèixer diferents cultures 

7.5 Programes educatius de jocs populars

7.6 Programes d’especialització cultural de les places 7.6 Programes d’especialització cultural de les places 

7.2 Programa de dinamització comercial. Programa di namització col·lectiu artistes



� Objectiu: apropar la cultura a tots els públics de diferents disciplines artístiques

� 3a Setmana del còmic
Cicle de projeccions de pel·lícules, conferències i exposicions relacionades 
amb el món del còmic.

� Actuació de la companyia de dansa de l’Arantxa Sagardoi ,

ÀREA CULTURA

Programes culturals

� Activitats diverses als estius : acció poètica en memòria de Benedetti, espectacles a la 
plaça dels Sedassos amb Pau Riba, Leo Bassi, Pedro Alba, etc.), circ acrobàtic al Fòrum etc.

� Actuació de la companyia de dansa de l’Arantxa Sagardoi ,
dintre de la programació de Tallers Oberts 2010.

Espectacle “Seu s’asseu”

� I Fira d’Art
Impulsada per Tallers 03 per promoure la participació d’artistes i 
posicionar-se dins del circuit de fires d’arreu del territori.



� Ciutats Creactives

Quines possibilitats tenen els ciutadans de transfo rmar les seves ciutats?

Amb l’objectiu de respondre aquesta pregunta neix el Fòrum Ciutats Creactives que amb un 
format entre festival i fòrum d’idees, va reunir a Tarragona del 2 al 5 de juny de 2011, a 

ÀREA CULTURA
Programes culturals

Hort urbà a l’hort del Circ                         Xerrada a la cúpula geodèsica                      Laboratori “inventar jugant”

format entre festival i fòrum d’idees, va reunir a Tarragona del 2 al 5 de juny de 2011, a 
col·lectius i pensadors de disciplines molt diverses vinguts d’arreu del món, que proposen 
solucions creatives als grans reptes urbans contemporanis.



�Primavera de Titelles
En col.laboració amb Transit’t Art.

ÀREA CULTURA
Programes culturals



7.4 Activitats per donar a conèixer diferents cultu res: 51.304,03 €

7.5 Programes educatius de jocs populars: 50.906,40  €

ÀREA CULTURA
Programes culturals

70% 30%

84% 16%

7.6 Programes d’especialització cultural de les plac es: 228.340,73€

83% 17%

JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



ÀREA DE LA PERSONA
6.1 Programa creació d'un centre de mediació per a la resolució de conflictes

Des del Centre de Mediació s’està fent una tasca de Gestió Alternativa de Conflictes, ajudant 
als veïns de la Part Alta a millorar la seva convivència social. 

�Mediacions

S’han realitzat fins la data un total de 65 mediacions, de les quals:

5%
1%

8%

77%

9% Mediació Comunitària

Mediació Familiar

Mediació Intercultural

Mediació Escolar

Organismes



ÀREA DE LA PERSONA
6.1 Programa creació d'un centre de mediació per a la resolució de conflictes

�Formació

�Difusió de la cultura de la convivència ciutadana i cohesió social als veïns de la Part Alta.
�S’ ha participat en la I Jornades de Mediació de Tarragona, organitzades pel PDC Sant 
Salvador. 
�S’ ha tingut un alumne en pràctiques per a formar-lo com a mediador.
�S’està col·laborant amb la URV en temes de Resolució Alternativa de Conflictes, formant 
a la joventut de la ciutat per a gestionar els conflictes de forma pacífica.

�Col·laboracions

� L’ Hort del Circ (Departament de Cultura) fent porta a porta amb els veïns de la zona al 
voltant de l’Hort per a aclarir els diferents problemes que han anat sorgint.
�Altres departaments de l’Ajuntament per tal de gestionar conjuntament diferents 
conflictes sorgits: UTIC, UMIRC, SMHAUSA, Medi Ambient i Mobilitat.



Execució

2009 - 30 juny 2012

Pressupost
121.004,91 €

ÀREA DE LA PERSONA
6.1 Programa creació d'un centre de mediació per a la resolució de conflictes

Justificat - Adjudicat/Contractat- Previst

83% 17%
JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



Té quatre línies d’actuació: 

� diagnosi de la situació de la gent gran
� coordinacions i derivacions.
� Dinamització
� Elaboració del dosier: “La Bella Part Alta”

ÀREA SOCIAL

Programa d’atenció global a la gent gran

Durada
2009- 2011



�Diagnosi situació gent gran a la Part Alta

Partíem d’un públic objectiu segons padró: 589 persones

Fruit de l’actualització del padró:

� hi ha 776 persones + grans de 65 anys empadronades a Part Alta. 

� es realitzen visites domiciliàries

� d’aquestes participen en l’estudi 374. La resta són: trasllats a residències, defuncions, trasllats  

ÀREA SOCIAL

Programa d’atenció global a la gent gran

� d’aquestes participen en l’estudi 374. La resta són: trasllats a residències, defuncions, trasllats  
fora de la Part Alta, etc.

228

46

100

Persones autònomes 
sense necessitat de 
suport

Persones que ja 
gaudien d'algun recurs 
(SS, CAP Muralles…)

Persones amb 
necessitat d'atenció



� Coordinacions i derivacions

De les 100 persones dependents, amb alguna necessitat específica s’ha fet la derivació 
corresponent:

428

5
3

Derivats a Serveis Socials

ÀREA SOCIAL

Programa d’atenció global a la gent gran

20

22

Derivats a Serveis Socials

Derivats a Mediació

Derivats a Habitatge

Derivat a Cap Muralles

Sol.licitud d'Assessorament

Derivat  a Altres



� Dinamització

Com el “cicle de cinema” amb temàtica de gent gran a l’Antiga 
Audiència a la plaça del Pallol. 

Programa d’atenció global a la gent gran

ÀREA SOCIAL

� “La Bella Part Alta”

Els resultats obtinguts en aquest diagnòstic han estat molt positius.  Es 
pot constatar que en la immensa majoria la gent gran de la part alta es pot constatar que en la immensa majoria la gent gran de la part alta es 
troba bé.



Finalitzada a 31 de desembre de 2011

Pressupost
134.893,56 €

ÀREA DE LA PERSONAÀREA DE LA PERSONA
7.3 Programa global d'atenció a la gent gran

Justificat - Adjudicat/Contractat- Previst

95% 5%
ADJUDICAT/CONTRACTAT

JUSTIFICAT

PREVIST



JUSTIFICAT / COMPROMÈS / PREVIST  

Àrea territori Àrea persona

Àrea econòmica Àrea subvencions

32% 3% 65%

29% 40% 60%

85% 3% 12%

Total PIPA

71% 29% 40% 60%

38% 3% 60% JUSTIFICAT

ADJUDICAT/CONTRACTAT

PREVIST



PAGAMENT A TERCERS AJUNTAMENT
Dels 4.588.516,64€ executats i justificats a la Generalitat, l’Ajuntament de Tarragona esta al 
corrent de pagaments amb proveïdors i resten 152.467,4€ per pagar de subvencions  que es 
faran efectives en les properes remeses, segons disponibilitats de tresoreria.

3%

97%

PAGAT AJUNTAMENT 

PENDENT AJUNTAMENT



Gràcies per la seva atenció


