Organigrama de gestió del servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes sa
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El Servei Municipal de l’Habitatge
• L’objecte social del Smhausa es centra en la promoció d’habitatges de
protecció oficial, en règim de venda o de lloguer.
• D’altra banda, desenvolupa estudis urbanístics, redacta projectes
d’urbanització i intervé en el desenvolupament de plans urbanístics.
• Té encomanada la gestió dels solars i immobles provinents del
Patrimoni Municipal del Sòl.
• Executa encàrrecs de gestió que li fa l’Ajuntament de Tarragona.
• Desenvolupa les actuacions que estan dins el marc dels Plans Integrals
de Campclar i de la Parta Alta.
• A través de l’Oficina Local de l’Habitatge, gestiona els convenis
subscrits amb la Generalitat de Catalunya en matèria d’habitatge.
• Tramita expedients de subvencions en matèria d’habitatge.

El Servei Municipal de l’Habitatge
Lloguer d’habitatge social
Des de sempre, el Servei Municipal de l’Habitatge ha
tingut entre les seves tasques prioritàries facilitar l’accés
a l’habitatge als col·lectius més afectats per la
precarietat social i econòmica
Dels immobles destinats a lloguer, un nombre significatiu
estan ocupats per persones amb dificultats laborals i
socials provinents dels Serveis Socials del propi
Ajuntament de Tarragona.

Edifici del Carrer Smith, 6

Disposa d’edificis destinats a lloguer d’habitatges
amb protecció oficial.
Les persones que els ocupen reuneixen les
condicions exigides per la llei en matèria
d’adjudicacions i normativa que emmarca els usos
d’aquests immobles.
Edifici del Carrer Puig d’En Sitges, 17

El Servei Municipal de l’Habitatge
Habitatges de lloguer
La promoció més significativa és la del carrer Doctor Mallafré
7, edifici que consta de 60 habitatges. Cada pis té
aproximadament uns 50 m2 distribuïts en dues habitacions,
bany i cuina menjador.

Edifici del Carrer Doctor Mallafré, 7

Del conjunt Centcelles, la
III Fase consta d’un edifici
de 8 habitatges destinats a
venda, dels que dos es van
destinar a lloguer amb
opció a compra.
Els pisos són en règim de
protecció oficial. Compten
amb 3 habitacions, banys
cuina, menjador, safareig i
traster.
Obra seleccionada a la
setena biennal d’arquitectura
de Tarragona any 2011

Edifici del Carrer Francolí,
21, Sant Salvador

El Servei Municipal de l’Habitatge
Conjunt de cases en filera a Rodolat del Moro

Edifici del Carrer Civaderia 13-15
,
L’immoble
del C. Civaderia 13-15 té
dos habitatges de lloguer en règim de
protecció oficial. Compten amb cuina,
menjador, dues habitacions, bany,
traster i terrassa individual.
CARTERA D’IMMOBLES
DESTINATS A LLOGUER

Habitatges
Aparcaments
Locals
Cotxeres
Despatxos
Esquipament

106
98
8
2
2
1

De la promoció de 52 habitatges en filera de Rodolat del Moro,
16 han estat destinats a lloguer amb opció de compra.

El Servei Municipal de l’Habitatge
Habitatges de venda
A la promoció de Rodolat, 36 habitatges s’han destinat a la venda en règim de
protecció oficial.
Els compradors es van poder beneficiar d’un IVA reduït del 4% i van obtenir els
ajuts directes a l’entrada a fons perdut..

Obra Seleccionada XII BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

El conjunt està format per cases en filera. La
majoria dels habitatges són tipus dúplex, amb 3
dormitoris i dos banys; a més compten amb jardí
privat. Al conjunt també hi trobem plantes baixes
adaptades.

El Servei Municipal de l’Habitatge

DADES D'INTERÈS
SUPERFíCIE CONSTRUÏDA
COST EXECUCIÓ OBRES

4.516 m2
3.980.567,71€

El Servei Municipal de l’Habitatge
Habitatges de Protecció Pública
• Una de les actuacions més esperades, és l’edifici de l’antiga
Caserna de la Guàrdia Civil del carrer López Peláez.
• Aquest edifici, situat al ben mig de la ciutat, és propietat del Servei
de l’Habitatge, adquirit l’any 2012.
• El projecte s’iniciarà properament amb l’enderroc de l’immoble.
• L’estudi inicial dóna cabuda a un edifici plurifamiliar d’uns 30
habitatges i aparcaments.

El Servei Municipal de l’Habitatge
ENCÀRRECS DE GESTIÓ MUNICIPAL A SMHAUSA
Els encàrrecs de gestió que fa l’Ajuntament de Tarragona al Servei Municipal de
l’Habitatge són encomanes per a la contractació i execució d’obres, urbanització,
edificació, redacció de projectes, direcció d’obres, supervisió o gestió administrativa.
Obres urbanització Rodolat del Moro
El Smhausa executa les obres de reparació i finalització de la urbanització pendents de materialitzar
en el sector del Pla Parcial 21, Rodolat del Moro, entre elles el col·lector general, xarxes d’aigua i
pous de registre i les tanques entre finques i estacions de bombeig.
També ha col·locat les bústies per als veïns de la urbanització per tal que rebin el Servei Postal
amb total normalitat.

El Servei Municipal de l’Habitatge
Gestió i administració d’expedients de subvencions
Un altre camp que inclou els encàrrecs de gestió, són els que
corresponen a subvencions, com és el cas de la tramitació per la
Mancomunitat de Residencial Palau, els ajuts a les rehabilitacions
de façanes a la ciutat i ajuts a la col·locació d’ascensors per a la
millora de les condicions d’habitabilitat.

El Servei Municipal de l’Habitatge
Reallotjament en habitatges

Valoracions de béns immobles i solars

S’ha fet mitjançant encàrrecs de gestió l’encomana de
reallotjament d’arrendataris que per motius
d’expropiació o ruïna imminent han de ser traslladats a
un nou habitatge.

El Departament de Recaptació Executiva va sol·licitar un servei de taxacions de béns
immobles per l’any 2014, i va adjudicar a l’SMHAUSA la gestió d’aquest servei.

1.DICTAMEN
2. ANTECEDENTS I FINALITAT
3. DESCRIPCIÓ DEL INMOBLE I SITUACIÓ
4. IDENTIFICACIÓ CADASTRAL I REGISTRAL
5. ENTORN.
6.- SITUACIÓ URBANÍSTICA
7. NORMATIVA DE APLICACIÓ. CRITERI I MÈTODE D’APLICACIÓ.
8. ESTUDIS DE MERCAT
9. DESPESSES DE CONSTRUCCIÓ
10. CÀLCUL DEL VALOR DE MERCAT PEL MÈTODE RESIDUAL DINÀMIC.

Edifici a enderrocar al carrer
Estanislau Figueras

VALORACIONS I INFORMES REALITZATS
12 finques urbanes del PP9
6 naus de la PARCEL·LA 24
6 finques urbanes de la PARCEL·LA 9
6 naus de les PARCEL·LES 98 i 100
1 finca de la parcel·la 91

El Servei Municipal de l’Habitatge
Comparatiu consums empreses municipals

Reactivació econòmica – Consum responsable

S’ha dut a terme l’estudi de facturació dels consums de les
empreses municipals. Es tracta de millorar les contractacions
amb les diferents companyies subministradores per reduir
costos de facturació.

Es tracta d’unes reunions amb la iniciativa de la Conselleria de
Reactivació Econòmica i de Mediterranean Smart Cityes, per ajudar
als principals agents del sector de la construcció i traçar un pla
d’actuació consensuat amb reunions periòdiques en vers la
potenciació del consum responsable.

Amb aquesta finalitat s’han dut a terme les negociacions amb
empreses comercialitzadores dels preus d’energia, les tarifes,
s’ha estudiat la optimització de potències i proposta de millores
d’eficiència energètica com canvi d’instal·lacions (il·luminació,
sensors, mecanismes de climatització, etc.), així com l’ús
adequat per optimitzar els recursos.
A l’estudi es calcula l’estalvi en cas de que totes les empreses
facin els canvis que els hem recomanat.

S’han format 4 grups amb 4 coordinadors: polític, econòmic, social i
tècnic, per tractar tant el tema de subministres com de rehabilitació
d’habitatges..
La primera fase del procés consisteix en la recollida de dades,
factures i informació dels habitatges. Això es farà possiblement amb
estudiants de màster de la URV juntament amb treballadors socials.
Amb aquesta recollida d’informació hi ha una segona fase per
aportació de petites solucions assequibles, i que comportarien
aquestes recomanacions per reduir consums i millorar eficiència
energètica als habitatges

Energies responsables

El Servei Municipal de l’Habitatge
Pla local habitatge
Arran de l’aprovació de la Llei del Dret a l’Habitatge a Catalunya, va ser obligatori redactar el Pla Local de l’Habitatge de Tarragona.
Amb aquest motiu, en data 19 de maig de 2011, l’Ajuntament de Tarragona va encarregar a SMHAUSA que procedís a la redacció de
l’esmentat PLA i procés de participació, donada la seva qualitat de mitjà propi i de servei tècnic de l’ajuntament.
El PLH va ser elaborar per un equip multidisciplinari que compartia coneixements i treballava sota la coordinació del Servei Municipal
de l’Habitatge, amb la participació dels tècnics municipals i la ciutadania. La seva redacció va finalitzar el desembre del 2012.
El Pla Local d’Habitatge és un document estratègic on es fa l'anàlisi i el diagnòstic de la problemàtica municipal en vers
l’habitatge, es marquen uns objectius i unes estratègies, que defineixen el programa d’actuació de les polítiques locals en
matèria d’habitatge en un període màxim de 6 anys.

Problemàtiques
generals a tota la
ciutat

Fase I:
DIAGNOSI
Fase II: PLA D'ACCIÓ

SESSIÓ DEBAT
CIUTADANIA

SESSIÓ DEBAT
TÈCNICS I
EXPERTS

SESSIÓ
PROPOSTES
CIUTADANIA

SESSIÓ
PROPOSTES
TÈCNICS I
EXPERTS

Fase III: RETORN
DEVOLUCIÓ DELS RESULTATS

El Servei Municipal de l’Habitatge
CHARTREUSSE

EOI

La transformació per la que ha passat una fàbrica antiga i històrica de la
ciutat de Tarragona ha esdevingut un conjunt extraordinari i una
recuperació emblemàtica per tota la ciutadania.

L’entrada
principal
està situada a la
Plaça dels Infants, i
també es pot accedir
per l’entrada lateral
del carrer Vapor que
funciona també com a
sortida d’emergència
del conjunt..

S’ha mantingut l’entrada de pedra juntament amb les reixes de ferro,
que formen part inseparable del edifici, equilibri entre el passat i el
present.

L’antiga fàbrica dels pares cartoixans entre els carrers Smith, Vapor i
Plaça dels Infants, és un conjunt format per dos edificis independents. El
principal està destinat a l’Escola Oficial d’Idiomes.

S’han
respectat
també els arbres
centenaris del pati
central

El Servei Municipal de l’Habitatge
S’ha remodelat la torre del rellotge i la maquinària per la seva total posada en funcionament
de nou.
S’ha rehabilitat l’escala catalogada com a protegida, a més d’afegir-hi un ascensor adaptat.
S’ha enderrocat un celler, afegit a posteriori pels pares cartoixans, amb sortida a “les cent
escales” per donar una visió d’harmonia al conjunt i de alineament de propi edifici.
S’accedeix a l’edifici per la part central del rengle. Des del vestíbul principal s’accedeix a les
plantes, que tenen una distribució de passadís central i espais a banda i banda, on estan les
aules, despatxos i zones de serveis.
En un antic edifici annex s’han ubicat les calderes i les bombes de calor, els grups elèctrics i
climatitzadors.

El Servei Municipal de l’Habitatge
L’escola va començar a funcionar a l’octubre de 2014

Premi atorgat per les obres de
Rehabilitació de l’Edifici EOI

EDIFICI D’ALAMBINS
DADES D’INTERES
•
•
•
•
•

Superfície del Solar
4.393,00 m2
Superfície construïda edifici EOI
3.979,90 m2
Superfície construïda edifici Alambrins
1.691,10 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA
DE LA REFORMA
5.671,00m2
COST DE LES OBRES
6.547.017,83 €

Aquests edificis són clar exemple de la
forma antiga d’anar construint a mida que
les necessitats i utilitats canviaven i ens
trobem amb quatre edificacions irregulars,
dos tenen soterrani i dos no en tenen, per
tant la solució ha estat la recuperació
constructiva del conjunt.

El Servei Municipal de l’Habitatge
Desenvolupament del Pla Parcial 10 com a administració actuant

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
aprovat pel Conseller de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya en data 30 de juny
de 2011, preveu el Pla Parcial Urbanístic 10,
sector sud de l’Autovia de Reus, a executar pel
sistema de reparcel·lació en la modalitat de
cooperació.

El Servei Municipal de l’Habitatge
Pla Parcial 10 amb implantació d’IKEA
El Servei Municipal de l’Habitatge és responsable de la
gestió administrativa de l’Associació de Propietaris del
Pla Parcial 10.
A l’octubre de 2014 es va presentar davant l’Ajuntament
de Tarragona el Pla Parcial per la seva tramitació i
actualment estem elaborant el Projecte de
Reparcel·lació.

El Servei Municipal de l’Habitatge
OFICINA TÈCNICA DE PROJECTES
L’oficina de projectes té encarregada la supervisió
tècnica i econòmica i la coordinació de diverses obres
de l’àmbit Municipal, algunes d’elles partint de projecte
d’elaboració pròpia

Teatre Tarragona
Treballs: Supervisió de les obres

El Servei Municipal de l’Habitatge

Palau Municipal
Les obres que s’han d’iniciar en breu, són la II Fase del
procés de rehabilitació de la zona esquerra de l’edifici
municipal de la Plaça de la Font.
Durant la I Fase es va enderrocar, i ara s’habilita.
Treballs: Redacció del projecte i la supervisió de les obres

El Servei Municipal de l’Habitatge

Piscina del Serrallo
Treballs: Direcció facultativa i els de supervisió de les
obres.

Mercat Central
Treballs: Supervisió de les obres.

El Servei Municipal de l’Habitatge
Local Xiquets del Serrallo
Treballs: Redacció del projecte bàsic i la supervisió de la
redacció del projecte executiu de les obres per acondicionar el
local social per a la colla castellera

Noves Guinguetes de les platges
Construcció de 4 guinguetes permanents, per a ús de
bar-restaurant, amb un tipus de construcció efímera
sostenible.
Incorpora un disseny propi i corporatiu de l’Ajuntament
de Tarragona
Treballs: Redacció de l’avant-projecte constructiu i la
supervisió de les obres.

El Servei Municipal de l’Habitatge
Carrer Enrajolat
Remodelació i rehabilitació del carrer al voltant de les restes del Circ
Romà de Tarragona
Treballs: Supervisió de les obres

Recuperació de la Porta Triumphalis
Treballs: Redacció del projecte bàsic i executiu a
desenvolupar així com la supervisió de les obres

La intervenció al carrer Enrajolat va rebre el Premi
Catalunya Construcció 2014

El Servei Municipal de l’Habitatge
Remodelació Plaça Amèrica, de Sant Pere i Sant Pau
Remodelació de la Plaça Amèrica amb la ubicació d’un parc
infantil i espai de convivència integrat.
Treballs: Redacció del projecte bàsic i la supervisió de la
redacció del projecte executiu de les obres.

Plaça de l’Església de Bonavista
Remodelació de la Plaça de l’església del
barri de Bonavista, per parc infantil i espai
de convivència integrat.
Treballs: Redacció de l’avant-projecte
constructiu i la supervisió de les obres.

El Servei Municipal de l’Habitatge
Caserna de la Guàrdia Urbana
Treballs: Supervisió de les obres.

Parc de les Lletres Catalanes
Obres per la creació d’un nou espai lúdic i jardí a la Vall de la
Rabassada.
Treballs: Redacció del projecte, direcció facultativa i
supervisió de les obres.

El Servei Municipal de l’Habitatge

Plaça dels Infants
Remodelació de la Plaça dels Infants per la creació d’un nou espai lúdic i zona verda
Treballs: Concurs de Col·laboració amb la URV d’Arquitectura (ETSAR) per a la remodelació de tot
l’entorn de la plaça.

El Servei Municipal de l’Habitatge

OBRES DIVERSES A LA TABACALERA
Espais Lliures Capsa Jove
Reordenació Capsa Jove TGN Impulsa
Ampliació espai de co-working del TGN Impulsa
Ampliació Arxiu Municipal al Magatzem 3 de Tabacalera
Obres de tancament de portes i finestres de la
Tabacalera
Treballs: Redacció dels projectes, direcció d’obres i supervisió

El Servei Municipal de l’Habitatge

Espai co-working de Tarragona Impulsa
Treballs: Supervisió de les obres d’adeqüació de l’espai

El Servei Municipal de l’Habitatge

Jardins Carrer Vapor
Treballs: Supervisió de les obres.

Rehabilitació de l’església de Santa
Maria del Miracle
Treballs: Supervisió de les obres de restauració
del conjunt Patrimoni de la Humanitat.

El Servei Municipal de l’Habitatge

Anella Mediterrània Jocs 2017
Obres per la creació de l’Anella Olímpica que donarà cabuda als Jocs del
2017.
Una vegada acabats els Jocs restarà el conjunt amb part de les
infraestructures fetes creant-se un nou espai lúdic i esportiu per a la
ciutat.
Treballs: Redacció del projecte, direcció facultativa i supervisió de les
obres.

El Servei Municipal de l’Habitatge

PP10 – IKEA SMART DISTRICT- Anella mediterrània
Els objectius de l’Smart City són l’eficiència energètica, el
reciclatge, la mobilitat elèctrica, l’edifici d’emissió zero, ús i gestió
eficient de l’energia, incentivar l'ús d'energies renovables, gestió i
control mitjançant sensorització, redistribució del trànsit,
optimitzar la recollida d'escombraries i sincronització de sistemes
autòmats com semàfors i sistemes de recs
Treballs: Redacció del projecte, direcció facultativa i supervisió de
les obres.

Oficina Local de l’Habitatge
• La Oficina Local de l’Habitatge i Borsa de Mediació per al
Lloguer Social de Tarragona va obrir les seves portes el
31 de juliol de 2008.
• L’Ajuntament de Tarragona i l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya formalitzen, anualment, dos convenis de
col·laboració (un per Oficina Local d’Habitatge i un per
Programa de Mediació) i, posteriorment, l’Ajuntament
encarrega la gestió al Servei Municipal de l’Habitatge i
Actuacions Urbanes, S.A.
• La principal motivació de la OLH i Borsa és centralitzar al
màxim totes les gestions en matèria d’habitatge i així
facilitar al ciutadà una finestreta única.
• Les principals tasques que es deriven d’ambdós convenis
són:
•
•
•
•
•
•

Cèdules d’Habitabilitat
Ajuts a la Rehabilitació d’edificis
Prestacions per al Pagament del Lloguer
Prestacions d’Urgència Especial
Renda Bàsica d’Emancipació
Borsa de Mediació per al lloguer social.

Conveni Programa de Mediació
Borsa de lloguer d’habitatges

Oficina Local de l’Habitatge
Cèdules d’Habitabilitat

Ajuts Rehabilitació

És un document administratiu que certifica que l’habitatge compleix
amb els mínims d’habitabilitat. Té una vigència de 15 anys i és un
document imprescindible per transmetre o llogar l’habitatge i donar
d’alta subministraments.

El programa de rehabilitació general d’edificis d’ús
residencial té com a objectiu fomentar les
actuacions de rehabilitació que fan referència als
elements comuns.

A l’any 2014 s’ha produït un considerable augment del
nombre de cèdules d’habitabilitat tramitades.
A més de tramitar les cèdules sol·licitades presencialment
a l’oficina, a partir del mes de setembre de 2014, l’Agència
de l’Habitatge ens assigna la gestió totes les cèdules
sol·licitades, telemàticament, al nostre municipi.

Actuacions subvencionables:
• Conservació
• Sostenibilitat i eficiència energètica
• Accessibilitat

El nombre d’expedients tramitats sempre queda
supeditat a la publicació de les convocatòries.

Oficina Local de l’Habitatge
Prestacions per al Pagament del Lloguer
Inclou la tramitació dels ajuts a fons perdut per fer
front al pagament del lloguer de les unitats de
convivència que tinguin ingressos baixos o moderats
(ingressos de la unitat de convivència no superiors a
2,35 vegades l’IRSC), a qui el cost de l'habitatge pot
situar en risc d'exclusió social residencial, amb
especial atenció a certs col·lectius (famílies
monoparentals, nombroses, majors de 65 anys, ...)
La disminució d'expedients tramitats a l’any 2014
obeeix a que l’accés a la convocatòria es va restringir
a persones que l’any 2013 havien estat beneficiàries
de l’ajut i aquelles que havien tingut una resolució
desfavorable per exhauriment de la partida
pressupostària.

Oficina Local de l’Habitatge
Prestacions d’Urgència Especial
Són prestacions a fons perdut que tenen la
finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge i
minimitzar l’impacte de situacions
sobrevingudes com són la pèrdua de
l’habitatge en propietat o la situació d’atur.

A qui va dirigit:
•
•
•

A persones amb rebuts impagats de lloguer o quotes
d’amortització del préstec hipotecari.
A persones que han perdut l’anterior habitatge i ara
es troben en règim de lloguer.
A persones en situació d’atur de llarga durada.

Oficina Local de l’Habitatge
Renda Bàsica d’Emancipació
Es tracta d’una prestació de caràcter individual
de 147 euros mensuals adreçada als
joves, amb edats compreses entre els 22 i 30 anys
i que disposen d’ una font regular d’ingressos
bruts anuals inferiors a 22.000 euros.
El volum d’expedients gestionats s’ha reduït
considerablement degut a que des del 31/12/2011
no es poden presentar noves sol·licituds d’ajuts.
Únicament es continuen gestionant els ajuts
vigents, tot introduint les preceptives
modificacions, com són els canvis d’habitatge

Oficina Local de l’Habitatge
Conveni Programa de Mediació
Borsa de lloguer d’habitatges
El programa mediació per al lloguer social té per objecte
incrementar el parc d’habitatges que es destina a lloguer
social per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb
ingressos baixos, mitjançant l’establiment d’un sistema de
garanties públiques per als propietaris d’habitatges
desocupats.
• La borsa actua com a mediadora entre les persones
propietàries i les llogateres, els hi donem confiança i
garantim el cobrament i bon ús dels habitatges, negociant
rendes de lloguer per sota de mercat i cercant el lloguer
més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita
l’habitatge.
• La borsa ha de procurar que les persones sol·licitants
puguin accedir a habitatges que s’ajustin, pel nombre
d’habitacions o metres quadrats de superfície, a les
característiques i al nombre de membres de la unitat de
convivència. També hem de procurar que la renda a pagar
sigui adequada al nivell d’ingressos de la unitat de
convivència.

Avantatges per als propietaris dels habitatges:
Els propietaris que signen un contracte de lloguer a través de les
borses es beneficiïn dels avantatges següents:
a)

b)
c)

Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant el
sistema Avalloguer que regula el Decret 54/2008, d’11 de
març, pel qual s’estableix un règim de cobertures de
cobrament de les rendes arrendatàries dels contractes de
lloguer d’habitatges.
Assegurança multirisc, que inclou els desperfectes, durant
tot el període de durada del contracte de lloguer.
Assegurança per garantir la defensa jurídica que es
produeix en el cas d’impagaments.

Pla Integral de Campclar

El Pla integral de Campclar es va iniciar l’any 2005 i va finalitzar
l’any 2012.
El Pla Integral de Campclar ha estat una eina perquè el barri
pugues emergir de la situació de què partia. A més de les
intervencions urbanístiques que s’han fet es van realitzar un
seguit d’actuacions pensant amb les persones.
Les millores urbanístiques han proporcionat una imatge
completament renovada del barri, amb espais verds, zones de
lleure, carrers accessibles, equipaments als servei del veïns i
veïnes, com Espais de Trobada.
En l’àrea econòmica ha passat d’una situació de manca
d’associacionisme comercial a tenir una associació comercial,
concretament l’Associació de Comerciants de Campclar.
En l’Àrea de la persona s’ha millorat la qualitat de vida i s’han
generat canvis positius. També s’ha de fer constar que es
manté la necessitat de continuar treballant-hi, ja que encara
perduren situacions de manca de cohesió social.

Pla Integral de Campclar
Inversió:
Cofinançament:

14.992.143 €
50% Ajuntament
50% Generalitat de Catalunya

El seu desenvolupament va a càrrec de SMHAUSA
des de meitats de l’any 2008

INVERSIÓ TOTAL EXECUTADA: 14.992.143 €

Pla Integral de Campclar
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
6.1
6.2
7.1
7.3
7.4
7.6
7.8
7.9
7.12
7.14
7.15
8.1
8.2

TITOL
PRESSUPOST
472.985,67
Adequació i ordenació àrees aparcaments públics
Millora imatge des de l'exterior
96.948,26
Millora d'espais lliures
1.004.006,60
Millora de la Plaça Major
449.164,19
Ordenació i millora espais voltant Riu Onyar
161.439,34
Suport a les comunitats
12.177,47
Adequació locals per a provisió equipaments ús col•lectiu
533.708,43
Adequació local Construcció trobada d'espais
2.881.281,89
Campclar a la xarxa
72.420,20
Espai Teltres Campclar
134.271,42
Espai del mediambient
415.129,83
Dinamització Espais trobada comunitaris
220.710,53
Prevenció i atenció violència fam.i/o de gènere
9.019,57
Atenció i suport a la primera infància
198.393,45
Suport al medi escolar
310.577,74
Educació per la salut
40.104,01
Promoció de l'esport
30.915,08
Espai ponent de dinamització econòmica
181.069,40
Espai ponent d’orientació, formació i inserció
219.695,59
Veïns actius
443.851,82
Espai per aprendre
101.177,24
Foment entitats i associacionisme
125.581,07
Millora mobilitat rodada
176.697,13
Millores mobilitat de vianants
6.700.817,71
TOTAL PRESSUPOST PLA INTEGRAL DE CAMPCLAR 14.992.143,64

INVERSIÓ TOTAL: 14.992.143 €

Àrea del Territori
Àrea de dinamització
econòmica i mediambient
Àrea de la persona

Pla Integral de Campclar
Zones d’aparcaments públics.
S’han executat 12 zones d’aparcaments públics.
L’actuació es va iniciar l’any 2009 i va finalitzar l’any 2011 amb
l’adequació i ordenació dels aparcaments Rambla nord, centre i sud.
Actuacions: creació de noves voreres, arranjament voreres existents,
dotació de mobiliari urbà, il·luminació dels aparcaments, pintar les
línies dels vials, renovació arbrat i instal·lació rec.
S’ha utilitzat 1.871,44 m2 de panot per a voreres, 773,02 m2 de
paviment decoratiu i 213 m2 de pintura pels vials.
S’han creat 15 unitats de guals per discapacitats i 15 per a vehicles
normals.

Pressupost: 472.985,67 €

Pla Integral de Campclar
Programa de millora de la Plaça Major
La millora de la Plaça Major es va executar durant el període 2010-2011.
Actuacions: paviments nous, millora paviments existents, instal·lació zona de jocs,
dotació de mobiliari, millora de la il·luminació de la plaça, instal·lació d’un sistema
de rec i plantació d’arbrat. Aquesta actuació queda definitivament inaugurada el 21
de març del 2011.
S’ha utilitzat 330 m3 de paviment de sauló, 531 m2 de paviment de formigó, 608 m2
de paviment formigó amb fibres i 608 m2 de ciment acolorit.

Pressupost: 449.164,19 €

Pla Integral de Campclar
Espais de Trobada
Espais de Trobada ha estat un equipament emblemàtic des del punt de vista arquitectònic i ha
transformat una zona de terrenys desocupats i de fractura entre veïns en una zona viva i central del
barri que millora la connectivitat i la seva estructura urbana.
La gestió de l’edifici Espais de Trobada es va cedir a la Fundació ONADA. La funció d’aquesta
fundació és la inserció social i laboral de les persones discapacitades.
L’edifici té una superfície útil de 1.726,72 m2, 207,55 m2 de terrasses. La superfície construïda és de
1.969,35 m2 i el solar espai zona verda: 6.948,89 m2
Cal fer esment que aquest espai és compartit amb:
Tarragona Impulsa (que és un servei de l’Ajuntament de Tarragona que desenvolupa tots els serveis i programes relacionats amb les polítiques
actives d’ocupació, la creació d’empreses i la dinamització del teixit empresarial). Punt d'orientació laboral., aula d’informàtica per l’autogestió en
recerca de feina, càpsules i tallers per la recerca de feina i cursos de formació subvencionada. Escola Municipal de Música on disposa d’una aula
per portar a terme els seus ensenyaments de música, cant coral i sensibilització.

Pressupost: 2.881.281,89 €

Aquest equipament es va inaugurar el 7 de gener de 2013

Pla Integral de Campclar
Campclar a la xarxa
S’ha creat una xarxa de telecomunicacions que permet connectar els diferents equipaments públics amb fibra òptica i disposar d’accessos
públics a Internet.
Concretament s’han connectat tres equipaments públics:
• Oficina dels Plans Integrals
• L’edifici “Espais de Trobada”
• El Poliesportiu de Campclar.

Pressupost: 72.420,20 €

Això ha permès integrar-los en la xarxa de l’Ajuntament, i als espais d’ús públic es facilita el servei d’Internet als usuaris. Així mateix també
s’ha creat un fons d’ajut per a la instal·lació o renovació d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Pla Integral de Campclar
Millora de la mobilitat dels vianants
Aquest programa es va desenvolupar entre els anys 2006 i 2011
S’han arranjat les voreres en 7 zones arreu del barri: carrer Montsant, Algars, Besòs,
Sènia, Anoia, Siurana i carrer Siurana amb carrer Algars. Dintre d’aquest
programa s’ha construït la Rambla de Ponent (Antiga Rambla del Riu Segre).
El programa va finalitzar (2011) amb la pavimentació del carrer Riu Llobregat,
Algars, Siurana. Es va instal·lar una rampa i es va arranjar les voreres al carrer Riu
Ter.
Mitjançant l’actuació dels Plans d’ocupació s’han fets arranjaments puntuals
d’espais urbans i mobilitat en mal estat arreu del barri.

Voreres C. Riu Algars

Rampa i voreres C. Riu Ter

Voreres C. Riu Llobregat

Pla Integral de Campclar
Millora de la mobilitat dels vianants
Rambla de Ponent
Ha estat la principal actuació urbanística amb un pressupost d’execució de 4.255.872,17 €. Ha ajudat a cohesionar el barri a nivell
urbanístic, ha moderat el trànsit, ha dinamitzat el comerç de la zona i ha creat una zona de passeig, tant per vianants com per
ciclistes, ja que s’ha unit amb el carril bici de la N-340.
La rambla té aproximadament un km de longitud i uneix la N-340 amb la T-11. Amb una zona de passeig central, un carril bici i un
únic sentit de circulació a ambdós costats. S’ha renovat completament la il·luminació i s’ha posat mobiliari urbà i arbrat.
L’Ajuntament de Tarragona ha executat una part de l’obra que estava fora de l’àmbit
d’actuació del Pla Integral de Campclar per un import de 283.881,11 €.

La Rambla de Ponent es va inaugurar el 26 de març de 2011

Pressupost:
Arranjament voreres: 2.444.945,54 €
Rambla de Ponent: 4.255.872,17 €
Total programa:
6.700.817,71 €

Pla Integral de Campclar
Dinamització comercial
Es partia d’un associacionisme nul i de cap actuació en conjunt per activar el comerç del barri. Es va
iniciar el programa l’any 2008 amb el desplegament d’un pla de dinamització comercial i la creació de
l’Associació de Comerciants de Campclar i va finalitzar l’any 2011.
L’any 2011 es van fer diferents actuacions com la Fira del Tunning, la fira del comerç, la Campanya
posa’t guapa i la campanya Nadal 2011.

Pressupost: 181.069,40 €

Premi a la iniciativa comercial l’any 2009

Pla Integral de Campclar
Programa Espai del medi ambient
En aquest programa s’han dut a terme moltes actuacions encaminades a fomentar el reciclatge, el civisme i la consciència envers el medi
ambient al barri de Campclar.
Actuacions:
• Implantació de la recollida comercial porta a porta. 2010 i 2011.
• Ambientalització de dependències municipals, entitats i escoles del barri. 2009, 2010 i 2011.
• Campanyes de foment de la recollida selectiva porta a porta. 2010 i 2011.
• Campanya d’educació ambiental i civisme “Cuida Campclar”. 2010 i 2011.
• Projecte d’horts escolars. Aquests tallers es van dura terme al llarg de l’any 2011.
• Plans d’ocupació. 2009, 2010 i 2011. Contractació d’informadors mediambientals, educadors mediambientals i educació ambiental.

El projecte d’horts escolars a l’espai “El Medi Ambient” de TV3

Pressupost: 415.129,83 €

Pla Integral de Campclar
Àrea econòmica i mediambiental Programa d’orientació, formació i ocupació
El programa ha pretès crear un espai destinat a la formació i a la inserció laboral mitjançant l’adequació del local situat al carrer del Riu Brugent, 14.
En aquest espai s’ha treballat des de tres vessants: d’una banda, amb accions d’orientació i inserció laboral i, d’altra banda, amb accions formatives i
també amb la gestió dels plans d’ocupació en el marc de Treball als Barris. Aquest programa s’ha executat des de l’any 2008 fins al 2011.
•

•

•

Accions d'orientació i d'inserció laboral. Es realitzen entrevistes individuals, inscripcions en la borsa de treball del Servei Municipal
d'Ocupació. Es facilita l’accés a l’aula d'autogestió, es realitzen accions en grup en què es treballen diverses tècniques de recerca de
feina i les píndoles “Crea el teu currículum” i “Recerca de feina per Internet”.
Cursos de formació ocupacional. S’han ajustat a les demanades dels usuaris i a les necessitats del mercat laboral. S’ha realitzat cursos
de: Tècniques de Venda, Tècniques d'Atenció al Client, cursos de carretoner (10 edicions), Prevenció de Riscos Laborals (2 edicions),
Monitoratge de Menjador (2 edicions), Manipulació d'Aliments (2 edicions), Energia Solar Tèrmica (2 edicions), Català Administratiu,
Tècniques de Negociació, Informàtica Bàsica i Gestió de Dades, Anglès Elemental, Taller de Cuina Ecològica i de Temporada i
Assistència Sanitària Intermèdia nivell II.
En el marc de Treball als Barris, s’han portat a terme les diferents convocatòries dels plans d'ocupació en què han participat
professionals i treballadors del barri. S’han realitzat 15 cursos amb 225 alumnes i s’han contractat 180 persones.

INDICADORS DE REALITZACIÓ
Inscripcions borsa de treball
Recerca de feina (consultes)
Accions formatives
Cursos
Alumnes cursos
Contractació treballadors

1.409
6.423
446
28
361
180

Pressupost:
219.695,59 €

Pla Integral de Campclar
Telecentre “Espai Teltres”
L’Espai Teltres de Campclar és un dels diferents espais que formen la Xarxa de Telecentres de Tarragona, on tota la ciutadania
major d'edat pot connectar-se a Internet de forma gratuïta, rebre formació qualificada en les TIC (tecnologies de la informació i la
comunicació) a més a més de poder crear i accedir a les noves comunitats virtuals. El programa es va iniciar el desembre de 2008 i
va finalitzar el desembre 2011. En tota la vigència del programa s’han atès un total de 3.437 usuaris en qualsevol de les seves
modalitats. Així mateix s’han realitzat 163 cursos de diferent temàtica.

El gran nombre d’alumnes que hi han passat, en qualsevol de les seves modalitats (3.437)

Pressupost: 134.271,42 €

Pla Integral de Campclar
Programa de dinamització dels espais de trobada comunitaris
El programa s’ha concretat en el projecte “Fem barri a peu de carrer”, executat per la Fundació
Casal l’Amic.
Se segueixen tres línies de treball:
• Presència al carrer. Els educadors acaben sent referents educatius per als joves en
els seus espais propis. Aquests educadors realitzen setmanalment dues rutes
diferents per tenir presència en tot el barri.
• Dinamització d’espais públics. Activitats: el Ludotiquín, el Bibliotiquín, taller de
carteres amb brics, taller d’indiakes, taller de maraques, El Rodaplaces, rutes de
promoció de la salut, i altres activitats en col•laboració amb les entitats (Sant Jordi,
setmanes culturals, festes del barri, etc).
• Treball amb la xarxa comunitària. S’ha realitzat per posar en comú totes les
activitats realitzades amb totes les entitats del barri i els tècnics que hi treballa.
Aquest programa s’ha desenvolupat des de l’any 2008 i fins al 2011

Pressupost: 220.710,53 €

Programa de prevenció i atenció a la violència familiar i de gènere.
El programa es va iniciar l’any 2008 i va finalitzar l’any 2011.
Les línies de treball d’aquest programa han anat encaminades, d’una banda, a donar
suport als projectes existents per a les dones i infants víctimes de violència familiar i,
de l’altra, a executar el projecte de sensibilització i educació per prevenir l’ús de la
violència.

Pressupost: 9.019,57 €

Una de les actuacions més significatives ha estat la “FIRAVIDA”. S’han fet 2 edicions. La primera va ser l’any 2010 i la segona l’any 2011.
Campanya “Cuida Campclar”

Horts a les escoles

Pla Integral de Campclar
Programa Veïns Actius
El programa Veïns Actius va sorgir havent observat la falta d’organització d’algunes comunitats al barri, fet que
comportava un greu deteriorament d’aquestes comunitats i múltiples conflictes interns. El programa es va iniciar l’any
2008 i va finalitzar l’any 2011.
Els beneficiaris del programa han estat les 48 escales que es van prioritzar a la taula institucional amb un total de 776
pisos. D’aquests 776 pisos intervinguts podem dir que en cada habitatge hi ha un mínim de 3 persones, per tant
l’equip ha treballat de forma directa i creant vincles amb aproximadament més de 2.400 persones del barri. Des del
seu inici l’oficina de Veïns Actius ha fet 574 atencions.

Pressupost: 443.851,82 €
Programa de suport al medi escolar
El programa es va iniciar l’any 2007 i va finalitzar l’any 2011.
El programa està estructurat en diferents projectes:
• Projecte “Tolerància zero a l’absentisme”.
• Suport a les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC).
• Projecte d’acompanyament a les llars infantils, cicle infantil, primària i secundària.
• Projecte de mediació entre l’àmbit escolar, familiar i comunitari.
• Projecte educatiu de suport a l’aula d’acollida del CEIP Campclar
• Projecte educatiu de suport a l’aula d’educació especial de l’escola Campclar.
• Projecte de sensibilització sobre la diversitat, amb actuacions com la campanya Paraigües (en col·laboració amb el Servei Municipal del
Disminuït) per sensibilitzar del món de la discapacitat en el marc escolar. I la col·laboració amb el Pla Educatiu Entorn de la zona per
treballar la coeducació.

Pressupost: 101.177,24 €

Pla Integral de Campclar

Per que fa a Campclar, l’objecte de les
subvencions han estat millorar les infraestructures
comuns dels edificis plurifamiliars dintre de l’àmbit de
Campclar.
Aquestes mesures van encaminades a millorar les
zones verdes comunitàries, la instal·lació de mesures
per millorar la sostenibilitat i l’eficiència energètica i a
servir de recolzament a la línia de subvencions que
contempla la millora de les infraestructures comuns de
telecomunicacions dels edificis.

Pressupost: 12.177,47 €

Pla Integral de Campclar

Pla Integral de Campclar

Pla Integral de la Part Alta

La Part Alta és el principal espai representatiu i de referència del conjunt
de la ciutat perquè en ell es concentra l’espessor històric de la ciutat amb
el valor patrimonial de les seves individualitats arquitectòniques i també
el conjunt dels seus teixits residencials. Aquest patrimoni requereix
d’accions de rehabilitació i revalorització.

Pla Integral de la Part Alta
Inversió:
Cofinançament:

12.186.648 €
50% Ajuntament
50% Generalitat de Catalunya

El seu desenvolupament va a càrrec de SMHAUSA des
de meitats de l’any 2008
El PIPA té com a objectius millorar l’habitabilitat del barri, dinamitzar el
comerç, millorar l’atenció a les persones dependents, dotar al barri d’un
equipament social i cultural de referència i potenciar l’atractiu cultural i
turístic com a motor de desenvolupament econòmic.

INVERSIÓ TOTAL PRESSUPOST: 12.186.648 €

Totes i cadascuna de les actuacions previstes en el PIPA van
encaminades a aconseguir aquests objectius.
Totes les actuacions socials, culturals i de dinamització comercial
van finalitzar l’any 2012.
Les subvencions estan en marxa. Es preveu una convocatòria
durant l’any 2015.
Actualment resten actuacions per executar, concretament dins
l’àmbit del territori.

Pla Integral de la Part Alta
PROGRAMES
1.1 Total 1.1 Canviar enrajolat carrers la Nau, Pallol, Mediona

PRESSUPOST
2.693.488,83

1.2 Total 1.2 Col.locació arbrat, parterres, plantes

58.770,52

1.3 Total 1.3 Creació de zones per a infants

79.024,85

1.4 Total 1.4 Senyalitzacó de monuments, ruta i edificis històrics
1.5 soterrament cablejat aeri dels carrers
1.6 Total 1.6 Millora i integració de la plaça Sant Joan
1.7 Adequació d'espai urbà

184.930,40
0,00
340.364,34
0,00

2.1 Total 2.1Elements comuns dels edificis (façanes, ascensors, cobertes)
3.1 Total 3.1 Adequació casa del transeünt
3.2 Total 3.2 Rehabilitació edifici del C. Trinquet vell per a usos públics
3.3 Total 3.3 Espai socio-cultural conjunt Sant Domènech
4.1 Total 4.1 Creació sistema WIFI per tota la Part Alta
4.2 Total 4.2 Creació d'un sistema mp4/wifi per realitzar visites autoguiades

874.924,62
88.874,33
394.950,92
5.155.678,45
258.581,51
84.748,55

4.3 Total 4.3 Creació telecentre a la Part Alta

136.170,10

5.1 Total 5.1 Aigua per "aforo" i energia solar tèrmica col.lectivas

106.866,62

5.2 Total 5.2 Bombetes de baix consum i modificació per eliminar la contamina

153.852,99

5.3 Total 5.3 Recollida selectiva d'escombreries
5.4 mesures per aconseguir el reciclatge d'olis de cuina

58.895,45
0,00

6.1 Total 6.1 Creació d'un centre de mediació per a resoldre conflictes

121.218,88

6.2 Total 6.2 Habilitació d'un espai com a punt de referència per a les dones

197.083,00

7.1 millora accessibilitat a diversos comerços

7.119,73

7.2 Total 7.2 Dinamització comercial. Dinamització col.lectiu artistes

343.043,26

7.3 Total 7.3 Atenció a la gent gran

128.270,29

7.4 Total 7.4 Activitats per donar a conèixer diferents cultures

35.914,68

7.5 Total 7.5 Educatius de jocs populars

42.573,07

7.6 Total 7.6 Especialització cultural de les places
7.7 creació de 2 noves parades d'autobus a la part alta

196.283,45
0,00

8.1 Total 8.1 Supressió de barreres arquitectòniques C. de la Nau i als recorreg

249.738,70

8.2 Total 8.2 Supressió de barreres arquitectòniques a locals públics i centres

137.832,47

8.3 Total 8.3 Sant Antoni i portal del Roser (Tot al mateix nivell)
TOTAL PLA INTEGRAL DE LA PART ALTA

INVERSIÓ TOTAL: 12.186.648,00

57.447,99
12.186.648,00

Àrea del Territori
Àrea de dinamització
econòmica i mediambient
Àrea de la persona

Pla Integral de la Part Alta
Millora de diversos carrers
S’han arranjat diversos carrers en mal estat arreu del barri, renovant el paviment i l’adequació del cablejat aeri i dels
serveis d’aigua, clavegueram, electricitat, gas i telefonia.
•
•
•
•
•
•
C. Trinquet Vell

C. Mediona

C. Trinquet Vell,
Capçalera del Circ
C. Vilarroma
C. de la Nau
C. Comte
C. Mediona.

C. Trinquet Vell. Senyalització

C. Comte

C. de la Nau

C. Vilaroma

Pla Integral de la Part Alta
Millora de diversos carrers
Està previst l'arranjament del Carrer Sant Domènec i el C. Salines.
S’ha fet la redacció del projecte, la 1a fase intervenció arqueològica i el
topogràfic.

Pressupost executat: 1.963.767,55 €

Pla Integral de la Part Alta
Programa millora i integració de la plaça Sant Joan
Aquesta actuació redefinirà la Plaça Sant Joan per a convertir-la en una plaça emblemàtica per la Part Alta. S’ha fet el projecte, 1a fase
intervenció arqueològica i el topogràfic. Resta per executar l’obra.

Pressupost executat: 21.107,59 €

Pla Integral de la Part Alta
Programa creació de zones per infants
S’ha creat 1 zona de jocs infantils al C. Vilarroma per a que els nens puguin gaudir de les places.
Aquesta actuació s’afegeix a les ja executades de la plaça Natzaret i plaça Ripoll.

Pressupost executat:
79.024,85 €
C. Vilarroma

Plaça Natzaret

Plaça Ripoll

Pla Integral de la Part Alta
Programa supressió de barreres arquitectòniques a diversos carrers
Per millorar els paviments en mal estat i millorar l’accessibilitat arreu del barri.
S’ha executat: Plaça dels Àngels, Plaça Rovellat i Ca la Garsa (Inaugurada en data 8 de gener de 2015), C. Àngels, C.
Talavera, Voreres C. de les Coques, Pilones C. Merceria, Baixada Peixateries, i Plaça de la Font.

C. De les Coques

C. Dels Àngels

C. Talavera

Plaça del Àngels
Plaça de l’Oli

Pilones Plaça Espiridió

Pilones C. de la Nau

Pla Integral de la Part Alta
Programa supressió de barreres arquitectòniques a diversos carrers
En data 8 de gener de 2015 es va inaugurar l’edifici de Ca la Garsa juntament amb
la Plaça dels Àngels i la Plaça Rovellat.
Aquest edifici medieval dels S XIII-XIV es va construir sobre un edifici visigòtic de
grans dimensions. A l’edat mitjana seria un dels casals més importants del call jueu
de Tarragona, i donava a la plaça de la jueria o dels Àngels. El call de Tarragona es
formava per una sèrie de carrerons, amb accessos independents de la resta de la
ciutat, que aprofitaven les portelles romanes de la muralla. La seva proximitat al
castell del rei mostra que estaven sota la seva jurisdicció.
D’acord amb el pressupost del Pla Integral, aquest programa ha sofert una desviació del
16,73%. El motiu ha estat l’arranjament de la Plaça dels Àngels, Ca la Garsa i la Plaça
Rovellat, actuacions que inicialment no estaven previstes i que s’ha considerat que eren
importants pel barri.

Pressupost executat: 291.514,10 €

Pla Integral de la Part Alta
Plans d’Ocupació que depenen del PIPA.
El Servei d'Ocupació de Catalunya, mitjançant el Projecte "Treball als barris", dóna suport de manera prioritària als barris i a les àrees
urbanes que, per les seves característiques, requereixen d’una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les des del punt
de vista ocupacional.
El Servei d'Ocupació de Catalunya subvenciona el cost salarial i de Seguretat Social derivada de la contractació laboral de persones aturades.
Tasques
• Tasques de pintura
• Petites reparacions de mobiliari i fusteria
• Petits treballs elèctrics com canvi d’endolls, bombetes...
• Eliminació d’herbes, en les zones enjardinades dels recintes.
• Neteja de filtres aire condicionat.
• Rehabilitació de panots, voreres, façanes i demés elements de la via pública.
• Reparació de desperfectes en les zones urbanes...

Actuacions:
• C. Arc d’en Toda
• Baixada Peixateria
• C. Notari Albinyana
• Circ Romà
• Edifici Portal de Sant Antoni
• Plaça Rovellat i Ca la Garsa
• Plaça Natzaret
• Solar C. Trinquet Vell, 11 B
• Tanca C. Ferrers

Pla Integral de la Part Alta
l’Espai socio-cultural conjunt Sant Domènec
El nou equipament s’ubicarà dins el conjunt patrimonial de Ca l’Agapito, Beateri de St. Domènec i Casa Sefus. El programa previst combina els
espais adreçats als infants, joves, dona, immigració i gent gran.
Aquest projecte té un doble objectiu: Posar en valor el conjunt patrimonial en totes les seves èpoques constructives (romana, medieval i
barroca). Dotar a l’edifici d’un ús cultural, social i lúdic per a la ciutadania, en la seva dimensió d’equipament de barri i de ciutat. S’han executat
treballs arqueològics i consolidació dels fonaments. S’ha realitzat la redacció del projecte.
Volta romana descoberta, que donava accés al Fòrum Provincial de l’antiga
Tàrraco.

Pressupost
executat:
506.551,32 €

Pla Integral de la Part Alta
Subvencions
Línea 1
• 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.
Línea2
• Supressió de barreres arquitectòniques en els comerços.

Línea 3
• Substitució deis sistemes de subministrament d’aigua de boca per
aforament.
• Instal·lacions d’energia solar tèrmica col·lectiva.
Subvencions acceptades

Pressupost executat: 853.066,05 €

Pla Integral de la Part Alta - Subvencions

Pla Integral de la Part Alta - Subvencions

AIGUA AFORO
ENERGIA
SOLAR
TÈRMICA

ACCESSIBILITAT
A DIVERSOS
COMERÇOS

Pla Integral de la Part Alta - Subvencions

Pla Integral de la Part Alta - Subvencions

Pla Integral de la Part Alta
estudi de la situació dels immobles a la Part Alta
Hem realitzat un estudi de valoració dels immobles de la Part Alta
per poder establir quina és la situació real de les mateixes.
Una gran majoria estan en bon estat, una cinquena part es poden
situar en millorables amb una intervenció mitjana, com pot ser
arranjament de façana, o escala, i d’altres.
Un 12,83% dels edificis haurien de fer una intervenció més
acurada per no entrar en el grup de immobles en situació molt
dolenta.

BONA

509

64,03%

REGULAR

173

21,76%

DOLENTA

102

12,83%

MOLT
DOLENTA

11

1,38%

TOTAL
EDIFICIS

795

100,00%

Pla Integral de la Part Alta
Programa creació Telecentre Part Alta
Aquest programa es va iniciar el mes de d’octubre de 2008 i va finalitzar el mes de desembre del 2012.
En un principi s’impartien quatre cursos, d’Introducció (20h) i Internet I, Internet II i Ofimàtica I (16h), a part de les dos
píndoles, Cercar feina per Internet i Crear el teu CV, el servei d’Atenció a l’usuari i Connexió gratuïta a Internet i el
Curs d’estiu per a nens.
L’evolució del programa ha estat considerable. Augmentant els cursos a sis, amb Ofimàtica II i Imatge Digital, fent-los tots de 20h de duració.
Impartint tres píndoles noves, Facebook, Twitter i Crear el teu propi Blog. Augmentant les hores d’atenció i connexió a Internet matí i tarda. Realitzant
proves d’acreditació ACTIC.
A més a més de la Participació en les activitats i projectes realitzats per la Xarxa de Telecentres de Tarragona com: Tarracowiki, Ciberàgora o el Dia
d’Internet. Actualment el programa es continua desenvolupant dis la Xarxa de Telecentres de Tarragona.

Pressupost executat: 136.170,06 €
Programa de mediambient
Aquest programa es va iniciar l’any 2009 i ha tingut continuitat fins el juny de 2012. S’han realitzat diverses campanyes de sensibilització per la
recollida selectiva d’escombraries i de civisme mitjançant els Plans d’ocupació: Al llarg de tot el programa s’han contractat 20 persones com
educadors mediambientals i 1 coordinador.
Concretament l’any 2011 es va posar em marxa la 3a Campanya de foment de la recollida selectiva i civisme i l’any 2012 la 4a Campanya de foment
de la recollida selectiva. Les campanyes de foment de la recollida selectiva i civisme tindran continuïtat a través dels educadors ambientals del
departament de Neteja Pública.

Pressupost executat: 58.895,45 €

Pla Integral de la Part Alta
Programa d’informació i assessorament a les dones i servei d’orientació laboral
Aquest programa es va iniciar el novembre de 2008 i va finalitzar el desembre de l’any 2012. Ha tingut dues vessants: Orientació laboral i
formació.
D’una part ha ofert orientació laboral i formació a les persones de la Part Alta en procés de recerca de feina, fent especial incidència en el
col·lectiu de dones: Atenció individualitzada, Aula d’autogestió de recursos per l’ocupació, Accions grupals i cursos de diferents especialitats
formatives (idiomes, gestió microempresa, cuina creativa i d’autor, manipulació d’aliments, monitor de lleure, venedor tècnic, tècniques gestió
estocs i rrhh..).
D’altra banda també s’ha donat formació i suport a les dones emprenedores i establiments de la Part Alta mitjançant coaching comercial, cursos i
cicle de conferències de diferent temàtica (Incentius, Internet, Avantatges i Inconvenients dels autònoms...).
Durant la vigència del programa s’han realitzat 3.284 consultes per a la inserció, 50 accions grupals i 20 accions formatives en les què han
participat 288 alumnes.
En la vessant de suport a la dona emprenedora i als establiments, s’han desenvolupat diverses actuacions (accions formatives, sessions de
coaching empresarial i visites als establiments).

Pressupost executat: 197.083,00 €

Pla Integral de la Part Alta
Programa creació d'un centre de mediació per a la resolució de conflictes
Al gener de 2009 es va iniciar el projecte de crear un Centre de Mediació i Resolució de conflictes al barri de la Part Alta, programa que formava
part del Pla Integral de la Part Alta de l’Ajuntament de Tarragona, per tal d’evitar la confrontació entre diferents individus, famílies i col·lectius; i
disminuir la violència a la zona. Aquest programa va finalitzar el 30 de juny de 2012.
Els beneficiaris han sigut les persones, Associacions i entitats i les persones a les que s’ha impartit formació.
L’objectiu general s’ha desenvolupat a través de quatre grans pilars de gestió:
• Difusió i Sensibilització
• Formació
• Casos específics de Mediació i d’ Assessorament comunitari. (mediació comunitària mediació veïnal i assessorament).
• Coordinació

% mediacions realitzades
5%

1%

8%

En el Centre de Mediació de la Part Alta es van realitzar un
total de 65 mediacions, la majoria de les quals corresponia
a mediació entre veïns.

9%

77%
Mediació Comunitària (entre veïns)

Mediació Familiar

Mediació intercultural

Mediació escolar

Organismes

Pressupost executat: 121.218,89 €

Pla Integral de la Part Alta
Programa d’atenció a la gent gran
Aquest programa es va iniciar el gener de 2009 i va finalitzar el desembre del 2011.
Diagnosi: hi ha 776 persones més grans de 65 anys empadronades a la Part Alta. D’aquestes 374 van participar en l’estudi, 402 persones no van
poder ser valorades pels diversos motius de no ser localitzades, ingressades en residències, canvi de domicili a fora de la Part Alta, defuncions, o
que han optat per no participar-hi.

De les 100 persones dependents, amb alguna necessitat
específica s’ha fet la derivació corresponent:
Persones participants
en l'estudi segons atenció

Derivacions persones dependents

Persones autònomes sense
necessitat de suport
100; 27%
46; 12%

228; 61%

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

8

5

Derivats a Serveis Socials

3
42

Derivats a Mediació
Derivats a Habitatge

22

20

Derivats a Cap Muralles
Sol·licitud d'Assessorament
Derivat a Altres

Elaboració del dossier “La Bella Part Alta”
Aquest dossier ha estat la culminació del programa de la gent gran que ha portat a terme el PIPA. L’esmentat dossier presenta els resultats obtinguts
en la diagnosi, que es consideren molt positius. Es pot constatar que la majoria de la gent de la Part Alta es troba bé.
www.tarragona.cat/la-ciutat/plans-integrals/pla-integral-de-la-part-alta/actuacions-2/dossier-gent-gran-pipa.pdf/at_download/file

Pressupost executat: 128.270,28 €

