TRANSPARÈNCIA, DIALEG I FEINA FETA DEFINEIXEN ELS 100 DIES
DE GOVERN MUNICIPAL
L’alcalde Ballesteros compleix els seus compromisos i confirma, en els
primers 100 dies de govern, que l’atenció social, la promoció
econòmica i els Jocs Mediterranis són les seves prioritats

La transparència, el diàleg i l’eficàcia defineixen els primers 100 dies del nou
govern municipal a Tarragona. Així ho ha explicat l’alcalde Josep Fèlix
Ballesteros, acompanyat pels regidors de l’equip de govern.
La transparència és un dels trets que articulen aquest mandat. “Som
transparents en gestió i acció”, ha remarcat l’alcalde Ballesteros. I ha afegit: “La
transparència és un compromís per donar resposta a les noves inquietuds
socials que demanden una major participació ciutadana. També comporta la
fiscalització de la gestió, política i econòmica, i també com un instrument per al
bon govern i per a un Ajuntament adaptat a una societat en canvi”.
Els primers 100 dies del nou govern municipal a Tarragona ja deixen veure les
prioritats: augment de l’atenció social, potenciació de la projecció econòmica i
la consolidació i progrés dels Jocs Mediterranis.
Un altre dels eixos d’aquests primers 100 dies de govern municipal és el diàleg
com a base de l’acció de govern, “màxima impulsada per l’alcalde Ballesteros”,
ha insistit la portaveu municipal, Begoña Floria. “Tenim el compromís d’escoltar
i de respondre a tothom que ens faci arribar les seves propostes, queixes o

crítiques, a donar comptes del que fem, a promoure i facilitar el control, a ser
àgils i a resolutius en la gestió”, ha afegit Begoña Floria.
El tercer dels eixos d’aquests 100 dies de mandat és la feina feta, és a dir, la
solució als problemes de la ciutat. Aquesta és la tònica predominant i que es
visualitza en projectes concrets que estan engegats i, fins i tot, molt d’ells
resolts.

! Feina feta en els Jocs Mediterranis 2017:
" S’ha facilitat àmplia informació sobre l’organització, finançament i
desenvolupament dels Jocs.
" S’ha augmentat el suport polític i social als Jocs.
" S’ha tancat el grau de compromís, involucrant definitivament a
l’Estat en el finançament dels Jocs, que ja compta amb el suport
d’Ajuntaments, Diputació, Generalitat i Estat.
" S’ha reforçat l’estructura organitzativa dels Jocs i s’avança al ritme
previst segons el Pla Director.
! Feina feta en l’atenció social: malgrat les circumstàncies adverses en
el context general mantenim la prioritat d’actuar i donar resposta als
problemes dels ciutadans i ciutadanes, especialment de les persones més
vulnerables.
" Acord entre Ajuntament i Bricodepot per a l’arranjament de 40
habitatges de persones grans
" Augment del Fons Social d’Ematsa per bonificar les famílies més
necessitades
" El consistori i les entitats han posat en marxa un programa
d’atenció als infants
" L’Ajuntament segueix incentivant l’activitat als Centres Cívics i a
l’Oficina Jove.

! Feina feta en l’Ocupació i Promoció Econòmica: per crear ocupació
per evitar la fractura social i restablir la dignitat de tots aquells que s’han
vist exclosos del sistema
" Inici de la campanya de promoció de polígons empresarials de la
ciutat.
! Feina feta en l’Educació: com a motor de progrés i de transformació
social
" S’ha establert nous convenis de col·laboració amb la Generalitat i
amb la UOC.
" La conselleria ha iniciat un procés de contacte amb tots els àmbits
implicats
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d’Ensenyament a l’IMET, passant pels col·lectius de professors,
pares i mares.
! Feina feta en Urbanisme i Territori:
" S’ha aconseguit impulsar la tramitació del Pla Parcial 10, on
s’instal·larà IKEA.
" S’ha iniciat la redacció del Pla Especial Viari de les carreteres de
competència estatal i, a la vegada, s’ha reprès les negociacions amb
el Ministeri de Foment per a la reversió de les mateixes a
l’Ajuntament.
" S’ha concretat les bases del conveni amb la URV, per a la redacció del
Pla Director o Llibre Blanc d’Equipaments de la ciutat.
" S’ha establert un acord del consell plenari, per a la petició de reversió
a l’Ajuntament del vial de circumval·lació de la N-340, avui
desmantellat i amb ús provisional d’aparcament.
" S’ha iniciat l’impuls decidit per fer realitat la construcció de 30
habitatges a l’antiga caserna de la Guardia Civil.

" S’ha procedit a la contractació, pendent del darrer tràmit, de l’obra
urbanitzadora de l’Anella Mediterrània.
" S’ha fixat un impuls per fer realitat el desenvolupament del Pla Parcial
1 de l’avinguda d’Andorra, que està aprovat definitivament i que
condiciona la imatge de la ciutat de l’entrada nord.
! Feina feta en Cultura: àmbitclau pel desenvolupament d'una societat
lliure, democràtica i solidària en constant progrés
" Consolidació i potenciació de les festes populars (concurs de focs, DO
TGN, festes majors, Tarragona Història Viva...).
" Santa Tecla ha estat més participada que mai.
" Més de 7.000 joves participen a l’Estiu Tarragonajove.
! Feina feta en altres àmbits:
" El Conjunt Arqueològic de Tarraco declarat Valor Universal
Excepcional per la UNESCO
" L'Ajuntament de Tarragona engegarà el Pla Director del Circ i el
Projecte de Conservació del Fòrum de la Colònia
" Les grades del Circ a la Plaça Sedassos recuperaran el seu perfil
original
" Tarragona rep el reconeixement “Millor recollida selectiva neta de
paper i cartró en municipis de més de 50.001 habitants”
" L'Informe d'Intervenció del segon trimestre de 2015 sobre
l'execució del Pla d'Ajust revela un increment dels ingressos
" Millores a les instal·lacions de depuració de Tarragona.

