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Formació. Tarragona 
Impulsa oferirà eines 
per fomentar la 
millora contínua 
La 10a edició de la Jornada Ta-
rragona Impulsa arriba demà 
amb el lema “Creixem amb tu”. La 
cita, que tindrà lloc al Teatre Ta-
rragona a partir de les 9.15 h, 
coincideix enguany amb la cele-
bració dels 40 anys del Servei 
Municipal d’Ocupació (SMO) i 
dels 10 anys de les noves ins-
tal·lacions de l’Espai Tabacalera, 
on va néixer la marca Tarragona 
Impulsa. 

«En aquestes quatre dècades, 
el Servei Municipal d’Ocupació 
ha crescut i s’ha adaptat a les di-
ferents situacions socials i 
econòmiques amb la finalitat de  
continuar oferint a la ciutadania i 
al teixit empresarial  una millora 
contínua en el seu camí profes-
sional», destaca el conseller 
d’Ocupació i Desenvolupament 

econòmic de l’Ajuntament de Ta-
rragona, Manel Castaño.   

 
Societat. L’ONG 
Islamic relief 
reparteix cupons     
per a aliments   
L’ONG Islamic Relief Espanya ha 
lliurat 150 cupons de 50 € per 

bescanviar a diferents supermer-
cats de Tarragona per aliments i 
articles d’higiene de primera ne-
cessitat entre famílies vulnera-
bles de la ciutat.  

Els beneficiaris són famílies en 
situació de vulnerabilitat com ara 
persones refugiades, dones vícti-
mes de la violència de gènere o 
famílies i persones sense ingres-

sos mínims que es troben en se-
guiment pels Serveis Socials.   

La consellera de Nova 
Ciutadania, Paula Varas, s’ha mos-
trat molt agraïda per l’ajut  i ha ex-
plicat que “aquestes ajudes van 
destinades a totes les persones 
vulnerables d’una manera igualità-
ria, indistintament del seu origen”.  

 
Festes. Cagatió 
organitzat per 
l’AVV La Granja   
L’AVV La Granja ha organitzat pel 
dissabte (17 hores) el Cagatió, al 
carrer Gran Canaria, 17. El mateix 
dia (11 hores) hi haurà un recor-
regut del Pare Noel i el seu sè-
quit  pel barri seguit del Pare No-
el a la seu de l’Associació (11.30 
hores).  
    A les 12.30 hores els veïns gau-
diran de les titelles L’Invisible, 
amb paradetes solidàries, pes-
sebre, rifa i molt més. A les 17 ho-
res és el moment del Cagatió, 
sent imprescindible apuntar-se 
prèviament amb un fons de 2 eu-
ros. El dia abans també està pre-
vist una jornada festiva, amb 

photocall nadalenc (17.30 hores), 
patge reial (18 hores) per la reco-
llida de cartes per les seves Ma-
jestats d’Orient amb música en 
directe a càrrec del Grupo Ru-
ben’s.  

 
Serveis. Tarragona, 
nominada als premis  
per la digitalització 
de l’administració   
El Congrés Nacional d’Innovació 
i Serveis Públics (CNIS) ha nomi-
nat l’Ajuntament de Tarragona 
als premis 2022 que reconeixen 
la digitalització de l’administra-
ció i que s’entregaran demà, 14 
de desembre, a Madrid. La plata-
forma tecnològica d’Innovació, 
Recursos, Informació i Sosteni-
bilitat (IRIS), una eina de digita-
lització que està instal·lant 
l’Ajuntament, opta a guanyar la 
categoria de millor model de di-
gitalització i la de millor estratè-
gia integral de dades.   

El desplegament de la platafor-
ma tecnològica de govern digital 
de ciutat està finançat amb fons 
europeus Next Generation.

Lliurament de cupons de l’ONG Islamic Relief. FOTO: CEDIDA
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En lo que llevamos de año, la 
Oficina Local d’Habitatge de Ta-
rragona ha gestionado un total 
de 3.026 solicitudes de ayudas al 
pago del alquiler de la Generalitat 
de Catalunya. Esta cifra supone 
un incremento de casi mil solici-
tudes respecto a los datos del pa-
sado año, cuando se gestionaron 
un total de 2.129. «Este aumen-
to es consecuencia de la situación 
de emergencia habitacional que 
está viviendo la ciudad», subra-
ya la concejal de Habitatge del 
Ayuntamiento de Tarragona, Eva 
Miguel, que asimismo manifies-
ta que desde el consistorio «tra-
bajamos día a día para aumentar 
el parque público de alquiler so-
cial y garantizar a todo el mun-
do el derecho de acceso a una vi-
vienda digna». 

Este año se han abierto cinco 
convocatorias de ayudas al pago 
del alquiler. Por un lado, existen las 
subvenciones para pagar el alqui-
ler o la cesión de uso de vivien-
das y habitaciones para facilitar 
el acceso y la permanencia a sec-
tores de la población en riesgo de 
exclusión social y para facilitar 
la emancipación de jóvenes has-
ta 36 años. Por otra parte, está 
Bo Jove, ayudas al pago de al-
quiler o cesión de uso destinadas 
a jóvenes con escasos medios 
económicos. También se han ges-
tionado las subvenciones para el 
pago del alquiler para facilitar el 
acceso y permanencia en una vi-
vienda a personas mayores de 36 
años, así como mayores de 65 
años. Por último, también se han 
gestionado aquellas ayudas al al-
quiler destinadas a personas en 

situación de vulnerabilidad eco-
nómica.  

Paralelamente, desde la conce-
jalía de Habitatge se están llevan-
do a cabo varias acciones encami-
nadas a incrementar el parque 
público de alquiler social en la 
ciudad de Tarragona. Una de es-
tas acciones es la compraventa de 
vivienda a través del derecho de 
tanteo y retracto. Hasta la fecha, 
se han comprado 28 viviendas 
con el objetivo de que se convier-
tan en hogares para familias con si-
tuación de vulnerabilidad econó-
mica. De las 28 viviendas adqui-
ridas, 17 ya se han rehabilitado y 
2 finalizan las obras este mes de 
diciembre. Un total de 16 de es-
tas viviendas se han asignado a 
familias determinadas por el Ins-
tituto Municipal de Servicios So-
ciales de Tarragona (IMSST). 

El convenio con la Fundació 
Habitat 3, firmado en mayo de 
2021, es otra acción que está 
dando buenos resultados. Gra-
cias a este convenio, que tiene 
una duración de cuatro años 
prorrogables, Hàbita3 cede 17 
viviendas desocupadas de la ciu-
dad y rehabilitadas a cargo del 
Servei Municipals d’Habitatge i 
Actuacions Urbanes (SMHAU-
SA) para destinarlas a personas 
con situación de vulnerabilidad a 
través del Institut Municipal de 
Serveis Socials de Tarragona 
(IMSST).

La Oficina Local d’Habitatge 
gestiona 3.000 solicitudes de 
ayudas al alquiler en 2022

Sociedad

Habitatge sigue trabajando para ampliar el parque público de alquiler social. FOTO: PERE FERRÉ

Se han tramitado subsidios destinados menores de 36 años, adultos,  
personas mayores y personas en riesgo de exclusión social

Se trata de casi 1.000 
peticiones más de las 
que se registraron 
durante el año pasado
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