
 
Actuacions principals que el Govern ha dut a terme al Camp de Tarragona el primer any de legislatura 
 

 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural      
 
  
ACCIÓ CLIMÀTICA 

• Inici de les obres 1a fase canalització del barranc de Barenys de Salou. El projecte d’endegament del barranc de 

Barenys representa una inversió de 17 milions d’euros.  

• Posada en marxa de la depuradora de Botarell. La depuradora ha incrementat en més d’un 40% la capacitat de 

depuració actual, adaptant-se així a les necessitats actuals i futures. Inversió de 2,7 milions d’euros, que  inclou 

l’execució dels treballs i garantir el funcionament de la planta durant un any.  

• Tramitació treballs previs declaració Parc Natural de les Muntanyes de Prades i elaboració del pla de protecció 

del Parc. 

• Convocatòria de la Taula del Siurana – Riudecanyes. 

 
ALIMENTACIÓ 

 

• Treballs de la Taula de l’Avellana. Creació de l’Oficina Tècnica de l’Avellana que ha portat a terme la creació del 

Panel de Tast de l’Avellana, activitats de promoció i la creació de l’Associació d’Organitzacions de Productors 

d’Avellana. 

• Ajudes a les Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH).  

• Ajuts transformació i comercialització d'aliments. Les relatives a la transformació i comercialització d'aliments i 

les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments per un valor de 3,2 milions d’euros.  

• Accions promoció. L’ajuda concedida per executar accions de promoció de vins en tercers països i inversions en 

cellers, ascendeix a 1,2 milions d’euros.  

• Explotacions porcines. S’han incrementat notablement els controls de bioseguretat a les explotacions porcines, per 

tal de minimitzar els riscos d’entrada de la Pesta Porcina Africana (PPA). 

 
AGENDA RURAL 

 
• Acabament obres i posada en marxa “Projecte de consolidació de la zona regable del pantà de Guiamets cap als 

TTMM de Capçanes, Els Guiamets, Marçà, i Tivissa (160 Ha).  

• Execució i finalització del “Projecte constructiu d’injeccions i millora de la xarxa de drenatge de la presa de Margalef”, 

amb un PEC de 545.000 euros.  

• Ajuts PAC. Des dels Serveis Territorials a Tarragona es tramiten més de 14.000 ajuts directes i agroambientals 

destinats als agricultors de la demarcació. Per altra banda, el 2021, es van sol·licitar 40 incorporacions de joves. 

• Prevenció d’incendis forestals. Per a la prevenció d’incendis i treballs forestals de millora el 2021 es van destinar 

206.000 euros de pressupost propi del DACC en actuacions. D’altra banda, s’han atorgat 204.699 euros en ajuts per a 

una gestió forestal sostenible que han permès tirar endavant 13 actuacions.  

PESCA MARÍTIMA 

 

•  Fons Europeu de la Pesca. L’any 2021 es van atendre un total de 10 sol·licituds d’ajuda a l’empara del Fons Europeu 

de la Pesca que van suposar unes ajudes al sector de la demarcació de 404.822,79 euros. 

 

 

 

 

1 

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/


 

Departament de Cultura  
 
PATRIMONI 

 
• Es prepara el projecte d’actuació a la Torre dels Escipions, afectada per la caiguda d’un llamp. 

• Restauració del castell de Barberà de la Conca (0,13 M€). 

• Remodelació de l’Església La Cartoixa d’Escaladei (0,92 M€). 

• Participació de la Generalitat en l’Operació Baronia d’Escornalbou, que es fa conjuntament amb la Diputació de    

  Tarragona.   

• Remodelació del local social Centre d'Unió Agrícola de Lilla, "El Centre“. 

• Projecte Cabanades, de Passanant i Belltall. 

• 1a fase de remodelació del Museu Diocesà de Tarragona i finalització de les obres de la teulada de la capella del  

   Corpus Christi.  

 

CULTURA 

 

• Impuls del Pacte Nacional per la Llengua al territori. Organització de la sessió de presentació a Tarragona (30 de   

març) i suport en la presentació de  Reus (9 de maig). Foment de sessions de proximitat, de les quals se n’han    

programat diverses a càrrec d’organismes com la URV o de professionals de    l’àmbit de l’acollida, entre altres. Difusió 

sobre les sessions deliberatives del Govern i informació sobre el procés participatiu i el Pacte en general. 

 

• Posada en marxa del Pla d’actuació per la llengua al Camp de Tarragona i el Baix Penedès. Diagnosi de la 

situació sociolingüística, redacció del Pla, col·laboració en la signatura i desenvolupament de les accions pertinents. 

Coordinació del Ple pel Català al Camp de Tarragona. 

• Convocatòria del Premi Ramon Amigó i Anglès a projectes d’investigació en  l’àmbit de l’onomàstica catalana. 

• Organització de l’Any Gabriel Ferrater.  

• Actes de Sant Jordi: Acte “Llibres Màgics”, dins del 16è Festival de Teatre Màgic de Tarragona. Edició del conte   

   “Vicenta, la peixatera, venedora de peix a Tarragona” per part de la          Biblioteca Pública de Tarragona. 

• Any Joan Fuster: Conferència “Joan Fuster: un heterodox entre els heterodoxos” a càrrec del professor i escriptor Jordi  

  Martí Font. 

• Any Robert Gerhard: Inauguració de l’Espai Gerhard a l’Institut d’Estudis Vallencs; concert de música de cambra amb  

  el Quartet Gerhard.  

 

Departament de Drets Socials 
 
• Barnahus. El govern destina més de 560.000 euros per la construcció del nou edifici, el servei d'atenció a infants i 

adolescents víctimes d'abusos sexuals a Tarragona. Les obres estan previstes que s'enllesteixin aquesta tardor, quan 

es traslladarà el servei a les noves instal·lacions, situades al Complex Educatiu, a pocs metres de l'actual emplaçament. 

La Barnahus, que va entrar en funcionament a l’abril de l'any 2020 a Tarragona, és un servei únic i pioner a tot l’Estat. 

Agrupar en un mateix espai tots els recursos que intervenen en un cas d’abús sexual infantil i permet reduir les 

avaluacions i entrevistes gràcies a la coordinació d’equips multidisciplinaris. D'aquesta manera, s'evita revictimitzar els 

menors. Des de la posada del servei en funcionament, el recurs ja ha atès a més de 400 menors.  

 

• Antiga Ciutat del Repòs i Vacances. Serà un alberg de referència per a tots els ciutadans i ciutadanes que ho 

desitgin, amb especial atenció a entitats i organitzacions juvenils, joves i famílies. La xarxa d’albergs juvenils de la 

Generalitat de Catalunya, la XANASCAT, afegirà la Ciutat de Repòs com un alberg de referència en el qual es duran a 

terme projectes de bones pràctiques al voltant de la salut emocional dels més joves. El projecte comptarà amb una 

capacitat de 556 places, i amb un funcionament modular que permetrà regular els equipaments segons la demanda. 

S’hi contempla un edifici principal on s’ubicaran els serveis comuns i les habitacions de grup, i una segona zona de 

mòduls habitacionals (bungalows). Amb un cost de 15 milions d’euros finançats a través dels fons Next Generation, les 

obres es preveuen finalitzar el 2026. 
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• Contracte Programa. Drets Socials i les entitats municipalistes signen un acord marc per a l'enfortiment del sistema 

de serveis socials. A través de l’instrument del Contracte Programa, l’acord servirà per la coordinació, la cooperació i 

la col·laboració entre l’administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de serveis socials i altres programes 

de protecció social per al període 2022-2025. Aquest acord marc inclou les principals línies d’actuació per als pròxims 

quatre anys i es traduirà en un contracte programa amb els diferents ens locals per un total de 1.408 milions d’euros. 

La signatura dels convenis entre els municipis i els consells comarcals es realitzarà en breu, però amb vigència a partir 

de l’1 de gener de 2022.  

 

• Equipament Cívic Sant Josep Obrer de Reus. L’any passat van finalitzar les obres de remodelació i reforma integral 

de l’Equipament, que compta amb el Casal Cívic i Comunitari– Sant Josep Obrer, l’Oficina d'Afers Socials i Famílies de 

Reus (OASF) i un Punt Òmnia. Aquestes obres de millora han permès aprofitar d’una manera més eficaç els espais 

generats en el seu interior, millorant les instal·lacions i els acabats interiors, amb espais més amplis, polivalents, 

confortables i ben il·luminats. El departament de Drets Socials ha invertit  564.295 euros en les obres de millora. Es 

calcula que aquest equipament, inaugurat el 1993, té uns 40.000 usuaris anuals, així mateix, l’OASF va atendre 21.000 

persones durant el 2021.   

 

• Fons Next Generation. Es publiquen les bases i convocatòries dels fons Next Generation EU destinats a subvencions 

per transformar l'atenció social a Catalunya. La inversió total que es preveu entre el 2021 i el 2023 per a transformar el 

model d’atenció social és de 400M€. La convocatòria  es dirigeix a ajuntaments, entitats, universitats i centres de 

recerca, empreses i agents socioeconòmics que treballen en l’àmbit de les polítiques socials. A banda de les 

convocatòries de l’àmbit social, hi ha les subvencions per a la promoció i rehabilitació d’edificis i habitatges i per la 

redacció del llibre de l’edifici. Pel conjunt d’aquests programes, que tenen per objectiu rehabilitar 65.000 habitatges, el 

Departament destinarà una dotació total de 480 milions d’euros els propers anys als quals cal sumar els 160 milions 

per a la construcció d’obra nova destinada al lloguer social. 

 

• Circuit d'urgència per l'acolliment de menors d'edat d'Ucraïna sense tutors legals. El departament ha creat un 

circuit d’urgència per a l’acolliment de menors d’edat d’Ucraïna sense tutors legals, amb l’objectiu d’agilitzar i simplificar 

aquest procediment. L’entrada i gestió inicial dels expedients dels menors d’edat no acompanyats d’origen ucraïnès es 

fa través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). 

 

• Places discapacitat. Es presenta un pla per a la discapacitat amb 80 noves places residencials i d'atenció diürna a 

Tarragona. L’activació d’aquestes places reduirà en prop d’un 17% la llista d’accés a aquests centres. Durant el 2022 

s’incorporaran 80 noves places residencials i d’atenció diürna per a persones amb discapacitat física o intel·lectual. 

Des del 2019 no hi havia un concert específic, per provisió pública, de places de discapacitat i de malaltia mental.  

 

- El cost mensual d’una plaça residencial oscil·la entre els 1.200 i els 3.600 euros depenent de la intensitat de 

suport que requereixin les persones residents i del tipus de discapacitat. Pel que fa a les places d’atenció 

diürna, la despesa mensual d’una plaça d’aquestes característiques se situa entre els 300 i els prop de 800 

euros. Amb aquests preus de referència, la inversió anual per part del Departament serà de 12,95M€ per a les 

places residencials i 3,16M€ per a les reservades en serveis d’atenció diürna. 

 

• Regió Social. Més de 350 visites en centres residencials per fer front a la incidència de la pandèmia per part de la 

Regió Social.  

 
 
JOVENTUT  

 
• El territori ha participat en la redacció del nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 
 
• Acompanyament dels ens locals en la sol·licitud del nou contacte programa 2022-2025. 
 
• Nou Carnet Jove municipal amb l’Ajuntament de Valls, que es començarà a expedir i distribuir a l’octubre. 
 
• Aquest 2022 augmenten a 13 els camps de treball d’estiu, un dels quals, internacional.  
 
• Inici de la 5a fase del projecte Internisa, que vincularà la indústria del turisme de l’Alt Camp i la Conca de Barberà amb  
   l’objectiu de la inclusió i inserció laboral de dones joves.  
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Departament d’Economia i Hisenda  
 
El Pressupost de la Generalitat aprovat pel Govern a la vegueria del Camp de Tarragona per  a l’any 2022 preveu 

invertir 111,7 milions d’euros. Un import que gairebé dobla la inversió directa del darrer pressupost aprovat (+86,9%). 

A més, aquesta injecció de diners comportarà unes obligacions pluriennals compromeses de 75,4 milions d’euros per 

obres que continuaran l’any 2023. El 60% de la inversió a la vegueria del Camp de Tarragona es concentra en 

actuacions vinculades al cicle de l’aigua i la salut, i arriba al 85% si hi afegim els imports assignats en els àmbits del 

transport, l’educació i la justícia.  

 

Fons Next Generation 
 
• 32,5 milions d’euros de fons Next Generation EU. La vegueria del Camp de Tarragona  ja ha rebut 32,5 milions 

d’euros de fons Next Generation EU fins al maig de 2022. Tot i que la vegueria del Camp de Tarragona representa 

gairebé el 7% de la població catalana, els seus empresaris han estat capaços de captar un 8,3% de convocatòries 

estatals.  

 

• Els ajuntaments de Tarragona (0,5M) i el de Reus (0,4M) s’han adjudicat un total de 0,9 milions d’euros entre tots 

dos. 

 

• Convocatòries guanyades. A la Universitat Rovira i Virgili es va adjudicar 1 milió d’euros del programa d’ajuts per a 

Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) i 0,4 milions del programa d’ajuts per a la realització de 

proves de concepte. D’aquest mateix programa, l’Institut Català d’Investigació Química es va adjudicar 0,4 milions 

d’euros. Tres empreses van rebre diners de dues convocatòries: Aliter Grup Renovables, 0,9 milions d’euros de la 

convocatòria d’ajuts a Missions Ciència i Innovació; Biosfer Teslab, 0,08 milions d’euros i Creatsens Health, 0,09 milions 

d’euros, tots dos procedents de la convocatòria 2020 de les ajudes Torres Quevedo. Finalment, el Programa 

Extraordinari de Plans de Sostenibilitat. 

 

• Ajuts a les destinacions turístiques. Ajuntament de Salou (6M), el de Vila-Seca (5M) i la Diputació de Tarragona 

(5M). Per finalitzar, el Programa AULA MENTOR ha beneficiat els ajuntaments de Tarragona (0,004M) i Cambrils 

(0,004M). 

 

• 1,9 milions d’euros en concessions directes. El que portem d’any 2022, la vegueria del Camp de Tarragona ha 

rebut 1,9 milions d’euros en concessions directes, la majoria dels quals s’han assignat a la Universitat Rovira i Virgili: 

1,7 milions de subvenció per la requalificació del sistema universitari espanyol i 0,13 milions per la modernització i 

digitalització del sistema universitari. La resta de projectes s’han endut 0,07 milions d’euros. 

 

 

Departament d’Educació 
 
• Pacte contra la segregació escolar. Una de les prioritats del Departament és que els infants i joves tinguin les 

mateixes oportunitats. En aquest sentit s’ha impulsat el Pacte contra la segregació escolar, el decret d’admissió i la 

programació de l’oferta. Un altre eix important són les accions per unes escoles lliures de violència i pel benestar 

emocional dels alumnes, així com el Pla d’educació digital. 

 
• Pla de millora d’oportunitats educatives. Amb l’objectiu també de compensar les desigualtats derivades de la Covid-

19 es va iniciar el Pla de millora d’oportunitats educatives, que té com a destinataris l’alumnat de 516 centres d’educació 

infantil i primària i de secundària.  

 

• Ruralitat. El curs 2021-2022 al Camp de Tarragona consten un total de 172 escoles bressol (4 de titularitat de la  

   Generalitat, 106 de titularitat municipal i 62 de titularitat privada).  

 

 19 municipis han sol·licitat la implantació del primer cicle a les escoles rurals, dels quals 9 ja tenien 

escola bressol dins de l’escola mentre que 10 l’implanten ara.  

 

• Formació professorat. S’han augmentat les activitats formatives post-pandèmia. Hi hagut un augment de 22 nous  

   grups d’FP al territori. 
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• Millores en centres. S’han destinat 2,1 milions d’euros en millores en 17 centres educatius de la vegueria.  
 
• Inversions en la construcció de nous centres: 
 

 Nova escola de Maspujols. En construcció (3,2 milions d’euros). 

 INS Els Pallaresos. Finalitzada (2,8 milions d’euros). 

 Escola L’Arrabassada de Tarragona. Finalitzada (5,2 milions d’euros). 

 Escola Mare de Déu del Roser de Vallmoll. En construcció (1,9 milions d’euros).  

 
• FONS REACT. Mitjançant els FONS REACT d’adequació d’edificis s’han fet actuacions directament des del 
Departament en 26 centres (6,2 milions d’euros) i en 10 centres més a través d’Infracat (4,9 milions d’euros). 
 
  

Departament d’Empresa i Treball  
 
• Inversió estratègica a Mont-roig del Camp. Gràcies a la feina d’Acció s’ha aconseguit tancar una inversió de 600 
milions d’euros per part de l’empresa sud-coreana de components de bateries Iljin per obrir en aquest municipi del Baix 
Camp la seva primera fàbrica a Europa. El projecte d’inversió, d’alt valor afegit, contempla la creació de 500 nous llocs 
de treball amb la previsió d’obrir el 2024 una planta de producció de 30.000m2. Es tracta de la inversió industrial de 
tipus ‘greenfield’ més elevada dels últims 20 anys a Catalunya. El projecte ha estat gestionat en el darrer any pels 
equips d’ACCIÓ a Barcelona i l’oficina de Seül en col·laboració amb l’ajuntament del municipi.  

 
Projectes per a la reactivació de l’economia 
 
• Ajuts a la solvència empresarial. Els ajuts a la solvència empresarial per a les empreses i autònoms de Catalunya 
més afectats per la crisi de la Covid té un nivell d’execució actual a prop del 90% del total de 975M. Resta pendent 
l’execució al resoldre els recursos d’alçada. 
 
• Agència Catalana de Consum. Actuació inspectora de l’Agència Catalana de consum va realitzar un total de 1.191 
actuacions a l’any 2021. Prop del 63% de reclamacions s’han resolt per la via de la mediació o de l’arbitratge de consum. 
 
• El pacte nacional per a la indústria. Inclou mesures a curt, mig i llarg termini per impulsar el desenvolupament 
industrial i donar resposta als reptes conjunturals i estructurals, amb consens dels agents implicats amb un pressupost 
rècord de 2.800MM€  
 
Treball digne i de qualitat 
 
• El pla de xoc amb polítiques actives d’ocupació. Presentat al juliol de 2021 s’ha resolt el 96% del total de 917 
milions que compta el pla.  Ha consistit a diferents mesures en  65 convocatòries orientades a joves, persones de 52 
anys o més i persones en ERTO, entre d’altres. El SOC també ha donat accés a les persones refugiades ucraïneses 
que tinguin concedida la protecció temporal (amb residència i treball). 
 
• Agència inspectora. Amb la finalitat de vetllar i exigir el compliment de la normativa en les matèries de relacions 
laborals, seguretat i salut en el treball, treball de persones estrangeres, control de l’autorització de treball, i cooperatives. 
Entre les actuacions de la Inspecció de Treball, els 22.996 contractes temporals convertits a indefinits l’any 2021 en el 
marc de la lluita contra el frau en la contractació. 
 
• Formació contínua. La formació contínua de persones ocupades té una previsió que 28.000 persones treballadores 
es formin enguany a Tarragona amb els programes del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
 
 

Departament d’Igualtat i Feminismes 
 
• Creació dels Serveis Territorials a Tarragona. Amb referents de l’ICD, violències masclistes, migracions i refugi, 
que se seguiran ampliant per a cobrir tots els àmbits competencials del Departament (LGTBI+, Temps per Cures). 
 
• Transferència Temps per Cures (finançament de la prestació del servei de cura puntual per a  nenes i nens dels 0 
als 14 anys) a municipis de més de 20.000 habitants i CC. 
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• Transferència extraordinària per a reforçar els serveis primera acollida i d’informació i atenció a les dones 
arran de la crisi de persones desplaçades a municipis de més de 20.000 habitants i CC. Coordinació de la xarxa 
d’acollida per a donar resposta al major impacte per l’arribada de persones desplaçades per la guerra d’Ucraïna, ja que 
gairebé el 70% de la població ucraïnesa que ha arribat a Catalunya és acollida per xarxes de proximitat. Taula tècnica 
de contingència interdepartamental. Reunions de coordinació amb les entitats gestores del Pla de Refugi estatal. 
Elaboració d’una guia en català i ucraïnès amb informació rellevant per a la primera acollida de persones desplaçades 
pel conflicte. Catalunya amb Ucraïna.gencat.cat 
 
• Estratègia nacional de prevenció de la violència masclista i Impuls de la Mesa institucional contra la violència 
masclista del Camp de Tarragona i dels circuits territorials. Aplicació i adaptació del Protocol Marc. 
 
• Desplegament de l’Organisme per a la protecció i promoció de la igualtat de tracte i no discriminació. 
Presentació territorial el proper 6 de juliol a la Sala Pau Casals. 
 
• Primera fase del Pla d’Equitat Menstrual. 
 
• Impuls del Pla contra la pressió estètica. 
 
• Millora de la transversalitat de gènere en les iniciatives de govern: 172 informes sol·licitats els primers 5 mesos de 
l’any. 

 
 

Departament d’Interior  
 
POLICIA DE LA GENERALITAT- MOSSOS D’ESQUADRA 

 

• Nombre efectius.  La Regió Policial Camp de Tarragona s’ha incrementat en 90 places més. 

 

• Sala comandament 112 a Reus. Actualment, a més de Tarragona i Terres de l’Ebre, la sala del 112 ha passat a 

dirigir també els efectius de Lleida, Girona i Catalunya Central i compta amb un total de 256 efectius. 

 

• Implantació d’inspeccions de la compra-venda il·legal i de l’origen de les garrofes. S’han implantat inspeccions 

de la compra-venda i de l’origen de les garrofes que es fan als compradors i venedors autoritzats que ha permès reduir 

considerablement els robatoris i que ha obtingut molt bona valoració per part dels pagesos. 

 

• Comissaria de Torredembarra. L’1 de juliol 2021 el conseller anuncia la inversió de més de 3 milions d’euros en la 

comissaria de Torredembarra. 

 

PROTECCIÓ CIVIL 

 

PLASEQTA:  

 

• Sirenes. S’ha licitat un contracte pluriennal per comprar (durant el 2021) i instal·lar (durant el 2022) 8 sirenes d’avís 

de risc químic i 2 estacions meteorològiques. Corresponen al Camp de Tarragona: Constantí (1), Salou (1), Tarragona 

(1) i Vila-seca (2). S'ha licitat un contracte menor per traslladar una sirena del municipi de Salou a una nova ubicació 

amb una infraestructura de suport més robusta. S'ha iniciat la tramitació d’un conveni amb l’Ajuntament de Tarragona 

per tal d’integrar a la XAC la sirena instal·lada per aquest ajuntament arran de la urbanització del sector PPU10. La 

DGPC es farà càrrec del manteniment d’aquesta nova sirena.  

 

*Actualment s’està en procés d’adjudicació d’un contracte de compra i instal·lació d’11 noves sirenes: 2 van a Reus i 1 

a Salou-Port Aventura. 

 

• Sensors de detecció de substàncies tòxiques. S'han executat dos contractes de compra i instal·lació de dues 

barreres pilot de sensors de detecció de substàncies tòxiques: una barrera de 23 sensors de clor als municipis de la 

Canonja i Tarragona; i una de 33 sensors de sulfur d'hidrogen als municipis del Morell, Perafort i Puigdelfí i la Pobla de 

Mafumet. En procés de tancar el plec per licitar la segona fase de sensors de detecció de substàncies tòxiques. 
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• Sessions informatives implantació Plaseqta. S’han realitzat ja sessions d’informació per a alcaldes i tècnics 

municipals, per a membres del consell assessor i per als grups d’actuació. 

 

• Inversió de 450.000 euros en la comunicació a la població de les mesures d’autoprotecció en cas d’emergència 

química. S’està preparant una campanya publicitària multicanal específica per al risc químic a Tarragona centrada 

en recordar a la població que, en cas d’accident químic, la mesura més segura és confinar -se. 

 

• Subvencions a municipis amb associació de voluntariat de protecció civil. Interior ha resolt la concessió de 

subvencions per a l’adquisició d’equipament destinat a l’habilitació de centres d’acollida de persones afectades en 

emergències. 

 

• Adhesió del Port de Tarragona a la Xarxa Rescat de radiocomunicació d’emergències a Catalunya.  

 

BOMBERS DE LA GENERALITAT 

 

• Increment de personal: 16 bombers més. 

 

• Renovació de vehicles: El 2021 han arribat 4 BRP (Bomba Rural Pesada) noves i aquest 2022 una altra BRP nova 

i el Furgó de Salvament de Tarragona a través del Conveni amb el Port de Tarragona. 

 

• Conveni de col·laboració amb la Societat de Salvament i Seguretat Marítma (SASEMAR). Signat conveni de 

col·laboració  per coordinar les actuacions conjuntes dels Bombers i SASEMAR en la resolució d’incidents marítims 

(extinció d’incendis, seguiment d’episodis de contaminació marina i suport a tripulacions de SASEMAR en 

embarcacions i intervenció sanitària. 

 

112 

 

• Millores per al personal. El Departament d’Interior ha adjudicat a Ferrovial la gestió del telèfon d’emergències 112 

que ha introduït les següents millores en les condicions de treball del personal. Increment en un 9 % el salari, així 

com l’actualització de diferents plusos amb l’increment de l’IPC acumulat des de 2010. Inclusió d’una clàusula per 

prestar suport psicosocial al personal d’atenció de trucades, ateses les característiques del seu treball.  

 

AGENTS RURALS 

• Increment de la plantilla amb un sotsinspector i una administrativa. 

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

 

• Subvencions als ens locals per a actuacions en vies urbanes. Mesures policials (Cos Mossos Esquadra) de 

control de col·lectius i problemàtiques de trànsit (alcohol-drogues, distraccions al volant, escolars-vianants-ciclistes-

VMP-motoristes, seguretat passiva). Parcs infantils de trànsit: per a escoles i casals de Nadal i d’estiu. 

En un àmbit més genèric de Departament cal destacar: 

Reunions amb els representants del cos d’Agents Rurals i de Bombers sobre la reserva de places per a la incorporació 

de les dones: hi participen representants dels dos cossos del nostre àmbit territorial.   

 

Departament de Justícia 
 

• Fòrum Judicial. Decisió sobre la ubicació de la zona de Francolí i impuls del projecte constructiu. Ha ser una realitat 

el 2026 i representarà una inversió de 70 milions d’euros.        
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• Millores d’espais d’atenció a les víctimes. Habilitada Sala d’Espera per a les Víctimes que compareixen al Jutjat 

de Violència sobre la Dona a la planta segona de l’Edifici Judicial de Reus i s’ha habilitat la Sala Polivalent del Jutjat 

d’Instrucció 1 de Valls per a poder realitzar i enregistrar les exploracions judicials a menors i víctimes vulnerables amb 

unes millors condicions de privacitat i seguretat. 

   

• Prova pilot Barnahus. Concreció de la participació del Departament de Justícia a la prova pilot del Barnahus. 

  

• Barnahus. Continua la col·laboració amb el Departament de Drets Socials i la resta d’implicats per a definir les pautes 

d’actuació i intervenció dels equips tècnics d’assessorament i d’atenció a la víctima, així també com forenses, a la Unitat 

integrada d'atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals.   

     

• Implementació de l’oficina judicial en el partit judicial de Falset. Amb aquesta actuació es reprèn el desplegament 

de la nova oficina judicial iniciat l’any 2015 als jutjats del Vendrell. 

   

• Obres de construcció del nou centre obert de Tarragona (COTA). Continuïtat de les obres, es preveu la 

inauguració a finals d’aquest any. Inversió total de 9,2 milions d’euros.  

 

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 

Relacions amb les administracions locals: subvencions  
 

 PUOSC 2020 justificades entre 2021 i 2022: 

 45 subvencions amb 3.880.630,36€ atorgats 

 

 PUOSC 2021 justificades entre 2021 i 2022: 

 42 subvencions amb 4.760.162,97€ atorgats 

 

 Ajuts camins i dinamització 

 51 subvencions amb 1.765.200,97€ atorgats 

 

 Danys catastròfics 

 DANA: 13 subvencions amb 2.620.282,77€ atorgats 

 GLÒRIA: 10 subvencions amb 534.815,27€ atorgats 

 DANA I GLÓRIA (conveni Estat): 68 subvencions amb 2.13.947,66 € atorgats 

 

 Compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs 
electes locals.  
 Compensacions 2021 =573.679,37€ 

 
 Fons de Cooperació Local ordinari2021 

 FCL ordinari 2021 municipis i EMD = 8.306.814,04€ 
 FCL ordinari 2021 comarques = 4.768.003,46€ 

 
 Fons de Cooperació Local extraordinari 2021 

 FCL extraordinari2021 municipis i EMD =6.451.736,24€ 
 FCL extraordinari2021 comarques=3.686.020,57€ 

 

Impuls normatiu 

 
 Avantprojecte de Llei de Governs Locals 

 Avantprojecte de Llei d’Ocupació Pública 

 Avantprojecte de Llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

 Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals  

 
• Tramitats 33 expedients de tràfic patrimonial i 334 expedients econòmics. S’han fet 138 actuacions derivades de la gestió 
dels expedients econòmics.  
 
• Realitzades 617 assistències i assessoraments jurídics i econòmics i s’ha participat en 19 tribunals de selecció de 
personal dels ens locals.  
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SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT I DE L’ACTIVITAT FÍSICA 

 
• Palau d’Esport Tarragona. Cessió definitiva del Palau construït pels jocs del Mediterrani 2018, amb una inversió del 
govern aproximada de 18M€. 

 
• Augment en la dotació dels ajuts als centres que formen part del Pla Català d’Esport a l’Escola: Per una part 
s’aconsegueix arribar a tots els centres del PCEE, que rebran tots un ajut per portar a terme activitats esportives en 
horari extraescolar de forma continuada, i a més, s’ha augmentat la dotació econòmica que existia fins ara en funció 
de les característiques dels centres. També s’ha afegit un ajut als coordinadors que porten a terme aquesta tasca als 
centres, que de forma habitual solen ser els mestres i professors d’educació física. 

 
• Increment en la dotació pressupostària de les subvencions de manera general però que evidentment també ha 
arribat al nostre territori. Important la dotació d’ajuts a les instal·lacions pel COVID i l’increment amb les d’impacte. 
 
• Subvenció d’impacte significatiu al territori. Ha augmentat molt el nombre d’entitats que l’han sol·licitat i 
presumiblement hi hauran moltes més entitats que la rebran que en el altres convocatòries anteriors.  
 
 

Departament de Salut 
 
• Nou Hospital Universitari Joan XXIII. Inici (maig) de les obres de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 
amb l’adequació dels terrenys, infraestructures i connexió entre l’edifici actual i el nou core de l’Hospital. Proposta de 
creixement de 78.000 m2 dels quals 53.000 seran assistencials. Inversió superior a 170 Milions d’euros. 
 

 Entrada en funcionament de la nova UCI de Joan XXIII, dotze boxs nous de darrera generació amb la tecnologia 
més puntera i la implementació d’intel·ligència artificial per al diagnòstic.  

 
• Integració EDP Salut Sant Joan de Reus Baix Camp. L’Hospital Sant Joan de Reus i la seva activitat assistencial 
han passat a formar part de l’Empresa de Dret Públic (EDP)  Sant Joan de Reus – Baix Camp. La integració de l’atenció 
primària s’ha fet efectiva l’1 de març de 2022 -5 Àrees Bàsiques- que gestionava SAGESSA a l’EDP.  
 
Infraestructures Atenció  
 
• Ampliació CAP Torreforta – La Granja. Projecte prioritari per al Departament de Salut i la Regió Sanitària Camp de 
Tarragona. Enllestit el projecte per tal que, un cop resolt el finançament (fons europeu o pressupost del CatSalut) pugui 
tramitar-se tant la licitació del projecte com de l’obra. 
  
• Desdoblament del CAP Sant Pere al barri del Carme de Reus. Al CAP Sant Pere de Reus s’hi ubiquen els equips 
d’atenció primària de dues àrees bàsiques (Reus 1 i Reus, gestionades per l’ICS). L’objectiu és desdoblar aquest cap 
i traslladar físicament un dels dos equips (Reus 1) en un nou CAP al Barri del Carme. Plans funcionals fets.  
 
En projecte de nova construcció  
 
• Torredembarra. Pla funcional de construcció d’un nou centre aprovat. Ampliació temporal de l’actual CAP amb dos 
mòduls exteriors ja en funcionament mentre no estigui el nou CAP.  
 
• Alcover. Pla funcional d’ampliació de l’actual centre aprova. Pendents de trobar un espai temporal mentre no es 
disposi de l’ampliació. 
 
•  Riudecols. Nova ubicació del consultori. Pla funcional aprovat. En projecte.  
 
Atenció Primària  
 
• Enfortiment de l’Atenció Primària i Comunitària. Definició de cartera de serveis. Incorporació de nous 
professionals: Referent benestar emocional, nutricionistes, fisioterapeutes (en procés).  
 
Salut Mental 
 
• Nous equips GUIA (equips comunitaris d’atenció intensiva a la complexitat per adolescents i joves). 
 
• Més professionals de salut mental a la primària (psiquiatres i psicòlegs). 
 
• Posta en marxa (aquest 2022) d’equips interdisciplinars d’intervenció en crisi a domicili infància i    
  adolescència.  
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• Pla nacional de prevenció del Suïcidi 2021-2025 amb la posta en marxa d’un nou telèfon 061.  
 
• S’està treballant l’atenció integrada, la salut mental i benestar emocional i el Pla de Salut 2021-2025, que ha de definir  
   les polítiques sanitàries que aplicarà el Govern a la regió sanitària.  
 
Resum activitat COVID  
 
Pel que fa a la vacunació, gràcies a la gran implicació de tots els professionals i l’eficàcia en la gestió dels quatre punts, 
va ser possible assolir grans percentatges de vacunació: 84 % en primeres i segones dosis i 75 % en dosis de reforç. 
 
 

Camp de Tarragona 

Total població 5 o més anys 

Població % 1ª dosi % 2ª dosi % complerta 

Total Camp de Tarragona 511.146 85,65 % 79,27 % 84,31 % 
 

Camp de Tarragona Reforç administrat 
% reforç sobre 
administrables 

% reforç sobre 
indicats 

Total Camp de Tarragona 279.269 75,23 % 64,90 % 

 
 
Durant els 12 mesos que va durar l’activitat, els punts poblacionals de la RSCT van administrar un total de 745.095 
vacunes, 535.683 de les quals durant la primera fase entre l’abril el desembre de 2021, i 209.412 durant la segona fase 
amb l’inici de les dosis de reforç i la vacunació infantil. 
  
 
Ingressos i activitat COVID  
 
En el darrer any, del juny de 2021 al juny de 2022: 
 

- Visites AP 346.140 

- Ingressos planta 3.764 

- Ingressos UCI 453 

 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 
 
POLÍTIQUES DIGITALS  

 

•  Desplegament àrees 5G. Amb l’estreta col·laboració de la Diputació, altres entitats locals del territori i la URV. 
 
• Planificació i inici d’execució de l’estesa de fibra a tot el Camp de Tarragona.  En coordinació amb les obres 
viàries de reposició de ferms i cunetes. S’han fet actuacions a Alcover, Mont-ral, la Selva del Camp, l’Albiol, Passanant 
i Belltall, Solivella, Montblanc, Les Piles, Rocafort de Queralt, Sarral i Santa Coloma de Queralt. 
 
TERRITORI (Infraestructures i Mobilitat) 

 
Carreteres 
 
•  Rotonda a la cruïlla de la carretera T-312 al PK +0865 amb l’Avinguda de l’Esport a Cambrils (0,91 milions d’euros). 
 
• Construcció de cunetes trepitjables a la carretera c-241d en el tram de Montblanc a Santa Coloma de Queralt (2,3 
milions d’euros).  
 
•  Reforçament T-710 entre Falset i la Vilella Baixa (1 milió d’euros). 
 
•  Mesures correctores d’impacte ambiental del condicionament de la carretera C-51. Tram de Vila-rodona. (0,38 milions 
d’euros).  
 
• Redacció d’estudis i projectes de carril bici en la xarxa viària bàsica del nostre territori.  
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Mobilitat 
 

• Enquesta de la Mobilitat Quotidiana del Camp de Tarragona. 

• Inici dels treballs del Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona. 

• Aprovació de l’estudi definitiu informatiu del tramvia del Camp de Tarragona i licitació del projecte d’execució de la  

  primera fase Cambrils-Salou-Vilas-seca.  

• Gràcies a l’acord del Vicepresident Puigneró amb el ministeri per connectar l’aeroport de Reus a l’alta velocitat s’ha  

  concretat ja la ubicació de l’estació intermodal a Vila-seca.  

 
Urbanisme 
 
• Procés participatiu per al planejament urbanístic en l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona.  

• Aprovació del projecte d’actuació en xarxa natura 2000 vinculat a l’execució de la ZAL del Port de Tarragona i  

  seguiment dels tràmits per a l’execució i ocupació dels terrenys.  

• Aprovació inicial del CRT Salou-Vilaseca.  

• Inici dels tràmits del Pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles en municipis costaners. 

• Aprovació de les normes de Planejament Urbanístic de Tarragona.  

• Inici dels treballs de redacció del Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona i procés participatiu ‘El futur del  

  Camp’.  

 
Transports 
 
• Posada en marxa de busos exprés Mont-roig/Miami i Vandellòs-L’Hospitalet a Reus i Tarragona. 

• Estudis del transport a la demanda a les Muntanyes de Prades.  

• Noves expedicions AVE/Reus/Tarragona/Cambrils/Salou i noves expedicions Aeroport de Reus – Reus i Tarragona  

  Cambrils-Salou-Barcelona. 

• Diverses millores i canvis de recorregut en diferents municipis.  

 
 


