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PROCÉS PARTICIPATIU 
PLAÇA MIRAMAR

Pàg. 9

QUÈ HAS FET A L'HIVERN?
GALERIA D'IMATGES

Pàg. 14 i 15

ENTITATS: CASAL D'AVIS MIAMI 
I PENYA CICLISTA MONT-ROIG

Pàg. 11

tament els podran fer des de 
casa mitjançant la nova seu 
electrònica que acaba de po-
sar-se en marxa de forma defi -
nitiva després d'un període de 
proves. 
Els ciutadans, les empreses i 
les entitats podran fer els trà-
mits amb l’Ajuntament a tra-
vés d’un ordinador, telèfon o 
tauleta sense la necessitat de
desplaçar-se a les ofi cines mu-
nicipals. Amb un simple clic i 
durant les 24 hores del dia, el 
ciutadà podrà accedir a més 
de 50 tràmits amb l’Ajunta-
ment de Mont-roig del Camp.

L'Ajuntament de Mont-roig
del Camp ha potenciat 
la nova seu electrònica, 
una eina que permetrà al 
ciutadà agilitzar els tràmits 
amb l'administració i fer-
ho des de casa durant les 
24 hores del dia i els 365 
dies de l'any, evitant cues i 
desplaçaments.

Els ciutadans del municipi ho 
tenen molt més fàcil a partir 
d'ara perquè bona part dels 
tràmits -més de 50- que fi ns 
ara precisaven d'un desplaça-
ment a les ofi cines de l'Ajun-

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya ha confi rmat que el proper curs esco-
lar 2017/2018 Miami Platja tindrà un institut propi, 
independent de l'Institut Antoni Ballester de Mont-
roig del Camp. Pàg. 4

El consistori ha començat la segona fase de millora 
dels jocs infantils dels diversos parcs i zones lúdi-
ques que hi ha al municipi i que es trobaven malme-
sos pel pas del temps i per comportaments incívics. 
S'hi destinen 78.000 euros. Pàg. 8

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp estalviarà 
36.000 euros anuals gràcies a l’optimització de la 
potència elèctrica en 16 edifi cis municipals. La me-
sura s’ha pres després de detectar un excés de la 
potència contractada. Pàg. 7

L'aportació de l'ens 
supramunicipal és de 
292.000 euros

L'Ajuntament de Mont-roig 
del Camp destinarà integra-
ment el fons procedent de 
la Diputació de Tarragona 
que rebrà a través del PAM 
i del PEXI a diferents refor-
mes a les urbanitzacions del 
municipi. En total l'aportació 
de l'ens supramunicipal  al 
consistori de Mont-roig del 
Camp serà de 292.000 euros. 
El PAM i el PEXI són dos tipus 
d'ajuts que la Diputació des-
tina als Ajuntaments per tal 
que aquests els inverteixin en 
els projectes que considerin 
necessaris. 
El PAM, a través del Pla Unic 
d'Obres i Serveis, ascendeix 
als 218.000 euros mentre 
que el PEXI arriba als 73.370 
euros, que es dedicaran a 
millorar la xarxa d'aigua a les 
urbanitzacions. Pàg. 6

Amb aquest nou servei que 
presta l’Ajuntament, la relació 
entre ciutadans, empreses i 
entitats i l’administració mu-
nicipal és molt més dinàmica i
efi cient.
Per operar de forma electròni-
ca amb l’Ajuntament de Mont-

roig del Camp a través de la 
nova seu electrònica el més 
important és obtenir un cer-
tifi cat digital. A partir d’aquí 
i amb el certifi cat digital es 
poden signar documents de 
forma electrònica, omplir for-
mularis web i identifi car-se da-
vant l’Ajuntament o les altres 
institucions. Pàg. 5

MILLORES A LES 
URBANITZACIONS 
AMB AJUTS DE LA 
DIPUTACIÓ

INSTITUT PROPI PER MIAMI 
PLATJA EL CURS VINENT

MILLORES ALS PARCS 
INFANTILS DEL MUNICIPI

L'AJUNTAMENT OPTIMITZA 
EL CONSUM ENERGÈTIC

NOVA SEU ELECTRÒNICA 
• Amb aquesta eina 
l'Ajuntament estarà 
obert virtualment 
les 24 hores del dia, 
els 365 dies de l'any 
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AJUNTAMENT MONT-ROIG DEL CAMP 977 837 005

OMAC MIAMI (Ofi cina d’Atenció al Ciutadà)   977 170 440

JUTJAT DE PAU  977 837 805

OFICINA SERVEIS SOCIALS MONT-ROIG  977 837 553

OFICINA SERVEIS SOCIALS MIAMI PLATJA 977 172 758

OFICINA D’INFORMACIÓ TURÍSTICA  977 179 468

POLICIA LOCAL  977 838 873

EMERGÈNCIES (TELÈFON ÚNIC) 112

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MONT-ROIG  977 837 877

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MIAMI  977 811 200

NOSTRAIGUA MONT-ROIG  977 837 686

NOSTRAIGUA MIAMI PLATJA  977 837 686

EMOMSA I EMSSA  977 837 229

BASE DIPUTACIÓ DE MONT-ROIG  977 837 969

BASE DIPUTACIÓ DE MIAMI PLATJA 977 810 223

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE MONT-ROIG  977 837 611

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE MIAMI  977 170 572

CASA DE CULTURA AGUSTÍ SARDÀ  977 837 337 

CENTRE POLIVALENT DE MIAMI PLATJA 977 811 749

BIBLIOTECA MONT-ROIG 977 837 512

BIBLIOTECA MIAMI PLATJA 977 172 562

TELÈFONS D’INTERÈS 
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Publicació trimestral 
Exemplar 
de difusió gratuïta

Aquesta és una publicació gratuï-
ta que edita l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp. Si algun 
veí o veïna no l’ha rebuda a casa 
seva, pot dirigir-se a les Oficines 
Municipals d’Atenció al Ciutadà 
(OMAC), facilitar les dades de 
contacte i sol·licitar-ne un exem-
plar. També pot passar a recollir 
la versió en castellà als equipa-
ments municipals.           

Ferran Pellicer
Primer tinent 
d’alcalde
MANTENIMENT 
D’INFRAESTRUCTURES 
I ESPAIS PÚBLICS, 
EDIFICIS PÚBLICS, 
VIA PÚBLICA, SERVEIS 
GENERALS, PARCS
I JARDINS.

Juan Gallardo
Segon tinent 
d’alcalde
HISENDA, 
CONTRACTACIÓ, 
MOBILITAT, 
ACTIVITATS, 
MERCATS, 
SEGURETAT 
CIUTADANA I 
PROTECCIÓ CIVIL.

Vicente Pérez
URBANISME, 
NOVA OBRA 
PÚBLICA, NOVES 
ZONES VERDES I 
INFRAESTRUCTURES 
ESTRATÈGIQUES.

Josep M. Gairal
MEDI AMBIENT, 
SOSTENIBILITAT, 
EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA, 
MEDI NATURAL, 
AGRICULTURA 
I SALUT PÚBLICA.

Fran Morancho
Alcaldia

Enrique López
Tercer tinent 
d’alcalde
ACCIÓ SOCIAL, 
GENT GRAN, 
HABITATGE SOCIAL, 
SOLIDARITAT, 
COOPERACIÓ, 
EDUCACIÓ, 
FORMACIÓ I 
LLARS D’INFANTS, 
INFÀNCIA I FAMÍLIA.

Yolanda Pérez
IMPULS 
ECONÒMIC, 
OCUPACIÓ, 
TURISME, 
COMERÇ 
I INDÚSTRIA.

Núria Esquius
CULTURA, 
POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT 
I DE LES DONES.

Ángel Redondo
Quart tinent 
d’alcalde
RECOLLIDA I 
TRACTAMENT DE 
RESIDUS, NETEJA 
VIÀRIA, ESPORTS, 
FESTES, ENTITATS 
I JOVENTUT.

Francisco 
Chamizo Quesada

Irene 
Aragonès Gràcia

Annabel 
Garcia Echevarria

Abbas 
Amir Aarab

José Francisco 
Moreno Herrero

Francisco
Velasco Autor

Imma
Margalef Ciurana

Josep Maria 
Aragonès Roca
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APUNTA’T ALS CAFÈS AMB L’ALCALDE!

EDITORIAL

"No sempre plou a gust de tots, no 
tots els governs treballen de la mateixa 
manera, però agradi o no agradi, tenim 
un projecte clar, sabem on anem”

A tres mesos de la meitat del mandat 
comencem a posar en marxa alguns 
dels principals projectes anunciats. 
També estem fent realitat algunes ac-
cions que vam aprovar en el marc del 
Pla d’Acció Municipal 2016-2019 ara fa 
un any. Per això, i després d’un temps 
fent feina cap a dins, ja podem dir que 
sí, avancem.

No em mal interpretin, no ho dic amb 
complaença. Sóc conscient que enca-
ra queda molt per fer, que són moltes 
les mancances que té el municipi, i 
que acumulem molts anys d’endar-
reriment. Posar en funcionament la 
màquina per anar a velocitat de creuer 
ens ha costat, però hi hem posat tots 

AVANCEM

"Vaig dir que quan tornés a ser alcalde
afegiria l’escolta activa, la rendició de comptes 
i la participació ciutadana com un eix central 
de la meva acció de govern. I així ho estic fent”

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp
alcaldia@mont-roig.cat

els nostres esforços i ara comencem a 
veure’n els resultats. 

Aquests dies activem la nova seu elec-
trònica, posant el nostre ajuntament al 
capdavant de la digitalització al terri-
tori. Era un dels compromisos que vam 
assolir, i era del tot necessari per a 
millorar el servei d’atenció ciutadana i 
per facilitar la tramitació administrativa 
de veïns i veïnes que fi ns ara havien de 
perdre dies de les seves vacances per 
fer tràmits amb l’Ajuntament.

Estratègia, objectius
Sé també que, fem el que fem, sempre 
hi haurà persones o representants po-
lítics que no ho veuran amb bons ulls. 

És natural. No sempre plou a gust de 
tots, no tots els governs treballen de la 
mateixa manera. El que sí puc dir amb 
satisfacció és que, agradi o no agradi, 
tenim un projecte clar, sabem on anem, 
estem treballant poc a poc però amb 
pas ferm. Sí, tenim una guia (el PAM), 
molta determinació i un tant més d’il·lu-
sió i ganes de fer. I això sí que ningú ens 
ho pot negar, encara que no compartei-
xi el nostre model, el nostre projecte o 
les nostres maneres de governar. L’Ajun-
tament es mou, el municipi també.

Quan de tu depèn el benestar de milers 
de persones, és una gran responsabilitat 
saber cap a on vas, cap a on els portes. 
Per això treballem mesurant, planifi cant, 
establint estratègies. Per això posem 
en marxa dos plans estratègics que ens 
ajudaran a ser més efi cients i efi caços en 
la presa de decisions i l’ús de recursos 
municipals. Treballar per objectius és 
la millor manera de fer camí per situar 
el nostre municipi en una millor posició 
en els pròxims anys. Ens podran criticar, 
podran no compartir model, però no 
podran acusar-nos d’improvisar.

Més participació
Iniciem també en aquest segon tri-
mestre de l’any nous projectes per 
fomentar la participació ciutadana, 
com la nova aplicació mòbil o el pro-
cés participatiu que hem obert per 
decidir la remodelació de la plaça 
Miramar. Som conscients que la ciu-
tadania ha canviat, s’ha tornat més 
crítica, vol prendre part en les deci-
sions polítiques. Ja no en tenen prou 
amb votar cada quatre anys. Deman-
den saber més i decidir conjuntament 
amb els representants polítics. 

Abans de ser alcalde vaig dir que 
havia entès el missatge, que el com-
partia, i que quan tornés a dirigir 
l’Ajuntament afegiria l’escolta activa, 
la rendició de comptes i la participa-
ció ciutadana com un eix central de la 
meva acció de govern. I així ho estic 
fent: hem reforçat les eines de comu-
nicació interactiva amb la ciutadania, 
hem creat nous recursos de participa-
ció i estem impulsant projectes que 
compten amb les aportacions ciuta-
danes. Seguim avançant. 
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El nou institut, que disposarà d'un 
projecte educatiu propi amb dues 
línies d'ESO, té com a fi nalitat ser 
un centre de referència per a les 
dues escoles del nucli, l'Escola Joan 
Miró i l'Escola Marcel·lí Esquius.

Miami Platja comptarà amb un insti-
tut propi i independent de l’IES An-
toni Ballester de Mont-roig del Camp 
el pròxim curs 2017-2018. L'objectiu 
d'aquesta acció és millorar l'oferta de 
secundària a Miami Platja. Aquest és 
un dels principals compromisos que 
ha traslladat el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat a l’Ajunta-
ment de Mont-roig del Camp en una 
reunió que han mantingut recentment 
l’Alcalde, Fran Morancho, i el regidor 
d’Educació, Enrique López, amb el 
director general de Centres Públics, 
Lluís Baulenas, i amb la directora de 
Serveis Territorials d’Ensenyament 
a Tarragona, Sílvia Rodes. Es tracta 
d'una decisió que dóna resposta a 

una demanda que des de fa temps 
sol·liciten els veïns del nucli.
La fi nalitat és que l’institut es convertei-
xi en una referència per a les dues es-
coles que hi ha a Miami Platja, l’Escola 
Joan Miró i l’Escola Marcel·lí Esquius. 
Aquest nou centre mantindrà l’oferta 
educativa amb dues línies d'ESO. En 
aquest sentit, s'ofereixen 60 places a 
1r d'ESO per la preinscripció als insti-
tuts del municipi, tant a Mont-roig del 
Camp com a Miami Platja. També, hi 
haurà una Unitat de Suport a l’Educa-
ció Especial (USEE) pels alumnes amb 

necessitats educatives.
Tot i que falta per concretar la mane-
ra en què es traslladaran els mòduls, 
que actualment es troben annexos a 
l'Escola Joan Miró, el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat s’ha 
compromès a col·laborar econòmica-
ment en part d’aquest trasllat, valorat 
al voltant de 600.000 euros. 

Donada la situació demogràfi ca de 
Miami Platja, amb gairebé 8.000 habi-
tants censats, es requereix un institut 
que s’allunyi de la permanent situa-
ció de provisionalitat, i que, per tant, 
s’ubiqui en un indret defi nitiu, més 
cèntric i equidistant a les dues escoles 
del nucli. 

MIAMI PLATJA TINDRÀ 
INSTITUT PROPI 
L’actual institut deixarà de ser una secció de l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig 
del Camp el pròxim curs 2017-2018 i comptarà amb un projecte educatiu propi

60
SÓN LES PLACES A 1R D'ESO A 
L'INSTITUT DE MIAMI PLATJA, 

COM A MONT-ROIG DEL CAMP

60

ALTRES ACORDS AMB 
ENSENYAMENT

Millores a l'Escola Mare 
de Déu de la Roca

En la trobada amb el director general 
de Centres Públics, Lluís Baulenas, i 
amb la directora de Serveis Territorials, 
Sílvia Rodes, també es va acordar la 
millora de les instal·lacions de l’Esco-
la Mare de Déu de la Roca. En aquest 
sentit, el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat té aprovada una in-
versió de 88.000 euros que s’executa-
rà aquest any i que consistirà a renovar 
la teulada del menjador de l’escola. 
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
valora positivament aquesta acció i es 
compromet a col·laborar en la mesura 
del possible amb l’objectiu d’arranjar 
els principals problemes del centre. 
Cal recordar que l’any 2009, el consis-
tori ja va fer una inversió de 250.000 
euros per canviar totes les fi nestres.

Ofi cina Municipal 
d'Escolarització

En la trobada, també es van tractar 
altres temes, com la creació de l’Ofi -
cina Municipal d’Escolarització (OME), 
que permetrà controlar millor el cens 
escolar i les fugues d’alumnes a altres 
localitats, un dels principals problemes 
detectats al municipi. Així, el Depar-
tament d’Ensenyament reconeixerà 
la OME i ja es podrà treballar amb 
aquest nou sistema de cara a les 
preinscripcions del curs vinent.

Més compromisos

Una de les altres novetats pel pròxim 
curs escolar és la possibilitat de cursar 
un grau mitjà d’informàtica, un dels 
estudis de formació professional més 
demandats i amb més sortida laboral. 
A més, es valorarà la implantació d’un 
grau superior que doni continuïtat a 
aquest cicle d’informàtica. Pel que fa 
a la implantació de la jornada inten-
siva a les escoles, un cop acabada la 
redacció del projecte, elaborat con-
juntament amb els pares i centres, es 
presentarà al Departament per tal que 
valori la possibilitat d’introduir la jorna-
da intensiva a Primària.

• Es tracta d'una decisió 
que dóna resposta a una 
demanda que des de fa 
temps sol·liciten els veïns

El procés de preinscripció escolar del 
curs 2017-2018 per al 2n cicle d’Edu-
cació infantil, Primària i ESO ja ha 
començat i, durant les pròximes set-
manes s’obrirà el període de preins-
cripció per les llars d’infants, Batxille-
rat, programa de formació i inserció 
d’auxiliar de vivers i jardins i formació 
professional. Aquest és un tràmit que 
cal realitzar-ho per ser admès per pri-
mera vegada en un centre públic o bé 
per canviar de centre. 
Cal destacar que les tres escoles del 
municipi, l'Escola Mare de Déu de 
la Roca, l'Escola Joan Miró i l'Escola 
Marcel·lí Esquius, així com l'Institut 
Antoni Ballester han assolit el nivell 
4, el màxim nivell que es pot assig-

nar després d'avaluar-ne el rendiment 
acadèmic de l'alumnat i l'efi càcia del 
centre.
A més, de cara al nou curs, l’oferta 
formativa al municipi presenta nove-
tats, entre les quals s’inclou l’entrada 
en funcionament del nou institut de 
Miami Platja i la incorporació d’un cicle 
formatiu de grau mitjà en informàtica.

Oberta la preinscripció
Per al 2n cicle d'Educació infantil, Primària i ESO

• Les tres escoles del 
municipi i l'IES Antoni 
Ballester han assolit 
el nivell 4, la màxima 
qualifi cació per a un centre

NOVES PLACES ESCOLARS PEL CURS 2017/2018
CURS CENTRES EDUCATIUS LINIES PLACES TOTALS

1R CICLE 
D’EDUCACIÓ 
INFANTIL (P0)

Llar d’Infants Mare de Déu de La Roca 8/10

Llar d’Infants Petete 8/10

2N CICLE 
D’EDUCACIÓ 
INFANTIL (P3)

Escola Mare de Déu de La Roca 2 50

Escola Joan Miró 1* 22*

Escola Marcel·lí Esquius 1 25

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 
OBLIGATÒRIA 
(1r)

Escola Mare de Déu de La Roca 2 44

Escola Joan Miró 2 50

Escola Marcel·lí Esquius 1 25

EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA 
(1r ESO)

Institut Antoni Ballester 2 60

Nou Institut de Miami Platja 2 60
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+informació: www.mont-roig.cat/lajuntament/arees/educacio/
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L’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
posa a disposició dels ciutadans, 
entitats i empreses la nova seu 
electrònica que permetrà fer tràmits 
amb l'administració municipal a 
través d’un ordinador, telèfon 
o tauleta sense la necessitat de 
desplaçar-se a les ofi cines municipals. 
En un clic i durant les 24 hores del 
dia, el ciutadà podrà accedir a més 
de 50 tràmits amb l’Ajuntament.

Amb aquest nou servei que presta 
l’Ajuntament, la relació entre ciutadans, 
empreses i entitats i l’administració mu-
nicipal és molt més dinàmica i efi cient. 

Per fer-ho, es precisa el DNI Electrònic 
que es pot obtenir a les comissaries de 
policia de Reus i Tarragona i posterior-
ment cada usuari l’ha d’activar per acon-
seguir un pin personal per operar elec-
trònicament. L’idCAT permet operar amb 
les administracions i assegura la integritat 
i la confi dencialitat de les transaccions 
electròniques per Internet.  Hi ha d’altres 
certifi cats que atorguen la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre o l’Agència Tri-
butària que també permeten operar.
Si a casa no es disposa d'ordinador o 
de connexió a internet, l’Ajuntament 
posa a disposició dels ciutadans i ciu-
tadanes un ordinador per connectar-te 
amb la seu electrònica que es trobarà 
ubicat a les OMAC. En cas de dubtes o 
difi cultats per fer els tràmits, el personal 
de l'Ajuntament assistirà els usuaris du-
rant la tramitació.

EN MARXA LA SEU ELECTRÒNICA 
Aquesta eina permetrà fer tràmits amb l'Ajuntament a través d'un ordinador, mòbil i tauleta sense desplaçaments

ANIMALS DOMÈSTICS
• Registre cens animals
• Llicència sobre la tinença i conducció 

d’animals potencialment perillosos

SERVEIS FISCALS
• Banc d’aliments
• Ajut social pel centre de dia
• Servei de menjador social
• Servei d’atenció als immigrants
• Transport adaptat
• Ajudes als emprenedors
• Ajudes a empreses per contractar 

personal

CIUTADANIA
• Dret d’accés a la informació pública
• Instància general
• Queixes, suggeriments i propostes
• Parelles de fet
• Inscripció aturats a la borsa de treball 
• Inscripció a la borsa de treball per part 

d’empreses que ofereixen llocs de 
treball

EDUCACIÓ, CULTURA i ESPORTS
• Tarifes reduïdes llar d’Infants
• Transport escolar bus ajuntament
• Transport escolar bus CC Baix Camp
• Petició d’ús d’instal·lacions esportives
• Sol·licitud d’alta/baixa d’activitats espor-

tives
• Autorització per accedir al Casal per a 

menors d’edat
• Autorització per accedir al Casal per a 

majors d’edat
• Incripció a les activitats dels programes 

de joventut

EMPRESES
• Canvi de titularitat activitat econòmica
• Canvi de titularitat d’una activitat sotme-

sa a comunicació ambiental
• Comunicació prèvia d’activitat econòmi-

ca de baix risc
• Declaració responsable d’activitat 

econòmica innòcua
• Comunicació ambiental
• Llicència ambiental

• Sol·licitud informe preceptiu en matèria 
d’incendis

• Sol·licituds ocupació via pública per fi res
• Sol·licituds ocupació via pública per a la 

instal·lació de terrasses 
• Comunicació prèvia d’ús turístic dels 

habitatges
• Ajudes als emprenedors
• Ajudes a empreses per la contractació 

de personal 

PADRÓ D’HABITANTS
• Baixa a instància de part del padró mu-

nicipal per canvi de residència d’estran-
gers que es traslladen a l’estranger

• Baixa en el padró d’habitants
• Baixa en el padró municipal d’habitants 

per defunció
• Certifi cat d’empadronament
• Confi rmació de residència comunitaris
• Inscripció al padró municipal d’habitants
• Modifi cació de dades padró municipal
• Modifi cació de dades en el padró mu-

nicipal d’habitants per canvi de domicili 

dintre del mateix municipi
• Renovació de residència no comunitaris
• Volant de distància de l’escola al domicili 

(beques transport escolar)

SEGURETAT CIUTADANA
• Targetes d’armes de 4a categoria
• Denúncia de vehicle abandonat
• Autorització d’estacionament de vehicle

URBANISME I VIA PÚBLICA
• Certifi cat d’aprofi tament urbanístic
• Certifi cat de no infracció
• Comunicació prèvia primera ocupació
• Comunicació prèvia matèria urbanística
• Llicència d’enderroc
• Llicència d’obres majors
• Llicència de grua
• Llicència de parcel·lació urbanística
• Llicència de piscina
• Llicència urbanística divisió horitzontal
• Llicència urbanística sòl no urbanitzable
• Llicència urbanística obres menors

ELS AVANTATGES...

QUINS TRÀMITS PODRÉ FER?

COM PUC OBTENIR EL CERTIFICAT DIGITAL?

AL SERVEI DE CIUTADANS, ENTITATS I EMPRESES

Els tràmits quan 
vulguis i des 
d’on vulguis

Les 24 hores 
del dia i els 365 

dies de l’any

Sense cues 
ni espera

Tramitació 
més àgil

Més tràmits 
al teu abast

Amb total 
seguretat i 

confi dencialitat

COM PUC FER 
ELS TRÀMITS PER 
INTERNET AMB 

L’AJUNTAMENT?

Per operar de forma electrònica 
amb l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp a través de la nova seu 
electrònica el més important és 
obtenir un certifi cat digital.
A partir d’aquí i amb el certifi cat 
digital es poden signar docu-
ments de forma electrònica, om-
plir formularis web i identifi car-se 
davant l’Ajuntament o les altres 
institucions.

Les persones físiques 
tenen el dret d’operar amb 
l’administració electrònica.

Les entitats, associacions, persones 
jurídiques i empreses han d’ope-
rar amb l’administració  electrò-
nicament de forma obligatòria.

DNI Electrònic. És un certifi cat emès per la Direcció Ge-
neral de Policia que acredita físicament i digitalment la 
identitat de la persona titular. Es pot obtenir a les comis-
saries de policia de Reus i Tarragona i s’ha d’activar per 
aconseguir un pin personal per operar electrònicament.

idCAT Certifi cat: Permet operar amb les administracions 
públiques i assegura la integritat i la confi dencialitat de les 
transaccions electròniques que envieu per Internet. Tam-
bé permet signar documents i correus electrònics amb to-
tes les garanties.

Hi ha d’altres certifi cats que atorguen la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre o l’Agència Tributària que també per-
meten operar de forma electrònica amb l’administració.

CONNECTA AMB LA NOVA SEU ELECTRÒNICA
 www.mont-roig.cat/seu-electronica

• En un clic i durant les 24 
hores del dia, el ciutadà 
podrà accedir a més de 50 
tràmits amb l’Ajuntament
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L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp ha decidit destinar 
íntegrament els 292.190 euros 
corresponents als fons de la 
Diputació de Tarragona del 2017 a 
millorar l'asfalt, la senyalització i la 
xarxa d’aigua a les urbanitzacions. 

Els fons que l'Ajuntament destinarà a 
les urbanitzacions són els anomenats 
PAM i PEXI, dos tipus d’ajuts que la Di-
putació de Tarragona destina als ajun-
taments de la demarcació per tal que 
aquests els inverteixin en els projectes 
que considerin prioritaris. En aquest 
cas, l'Ajuntament ha decidit que es 
destinin a millorar serveis de les urba-
nitzacions.

La xifra total d’aquests dos ajuts que 
l’Ajuntament rebrà de la Diputació as-
cendeix als 292.190 euros. En concret, 
el PAM, el programa específi c d’ajut 

municipal inclòs al Pla Únic d’Obres i 
Serveis (PUOSC) serà de 218.811 euros, 
i s’invertiran en millores d’asfaltat i se-
nyalització en les urbanitzacions que te-
nen més mancances en aquest aspecte. 
En aquest sentit, els Serveis Tècnics Mu-
nicipals ja han començat a treballar per 
defi nir els punts amb més defi ciències 
i poder-hi actuar en els pròxims mesos.

Nou ajut, també a les urbanitzacions
Pel que fa al PEXI, es tracta d’un nou 
programa específi c d’obres per a mi-
llorar xarxes bàsiques municipals i ade-
quar l'estructura dels consistoris a l'ho-
ra de posar en marxa de l'administració 
electrònica. En aquest cas,  l’Ajunta-

ment de Mont-roig del Camp ha deci-
dit destinar els 73.379 euros d’aquesta 
subvenció a millorar la xarxa d’aigua a 
les urbanitzacions.
La Diputació de Tarragona aporta de 
manera periòdica aquests fons segons 
el nombre d’habitants dels municipis 
de la demarcació de Tarragona, el que 
determina la suma total que arriba a la 
nostra població procedent de l'ens su-
pramunicipal. 
En convocatòries recents, recordem, 
l’Ajuntament va destinar aquests fons 
a la millora dels pavellons poliesportius 
tant de Miami com de Mont-roig, i a ar-
ranjar defi ciències de la Casa de Cultu-
ra de Mont-roig del Camp.

NOVES INVERSIONS A 
LES URBANITZACIONS
Els fons de la Diputació del 2017 seran per millorar asfalt, senyalització i xarxa d’aigua

LA MILLORA DELS 
SERVEIS BÀSICS, UNA 

PRIORITAT

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
ha posat la millora de les urbanitzaci-
ons del municipi a la llista de les seves 
prioritats per a aquest mandat. 

Conscient del dèfi cit que pateixen 
moltes d’elles, s’ha proposat incre-
mentar les inversions a les urbanit-
zacions amb l’objectiu de millorar, 
especialment, les infraestructures i 
els serveis bàsics que rebran direc-
tament els veïns d'aquestes zones. 
En aquest sentit, cal recordar que 
el projecte més important d’aquest 
mandat és la renovació de l’enllu-
menat públic, que suposarà un im-
portant canvi en l’estat d’aquest 
servei bàsic a la majoria d’urbanit-
zacions.

Les obres de millora de la xarxa 
d’enllumenat públic començaran 
en les pròximes setmanes a les ur-
banitzacions amb més mancances, 
com la del Casalot. Els treballs a tot 
el municipi hauran d’estar enllestits 
abans que acabi l’any, segons les 
condicions del crèdit subvencionat 
al qual s’ha acollit l’Ajuntament per 
poder fer les obres. Amb un cost 
d’execució de gairebé 4 milions 
d’euros, la renovació de l’enllume-
nat serà una de les inversions més 
importants que farà l’Ajuntament 
durant aquest mandat.

L'Ajuntament ha reparat amb una nova capa d'asfalt el Camí de Mas Ballester, 
un camí que uneix la Caseta del Rellotge i la Riera de Riudecanyes; una via molt 
utilitzada per part dels agricultors del municipi i que presentava una sèrie de defi -
ciències. En total el consistori ha invertit prop de 30.000 euros.

L'Ajuntament ha posat en marxa una nova bústia de correu electrònic per tal 
que els ciutadans puguin alertar d'infestacions localitzades, plagues@mont-
roig.cat. Aquesta mesura se suma a la campanya d'intensifi cació de la lluita 
contra la processionària en diverses zones i carrers del municipi on s’ha detectat 
la presència d’aquesta plaga.

NOU ASFALTAT AL CAMÍ MAS BALLESTER 

S'INTENSIFICA LA LLUITA CONTRA LA PROCESSIONÀRIA

MEDI NATURAL

292
EUROS DE LA DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA ES DESTINARAN A 
LES URBANITZACIONS

292.190

El proper dissabte 15 d'abril arriba la 
segona edició de la M3 Mitja Marató 
de Miami Platja que organitza l'Ajun-
tament de Mont-roig del Camp. Es 
tracta d'un esdeveniment esportiu de 
running en plena Setmana Santa, el 
que suposa una oferta única a la Cos-
ta Daurada i amb distàncies per a tots 
els amants de l'esport: 21k, 10k, 5k, i 
curses infantils. Els organitzadors han 
previst animació prèvia amb una ses-
sió d'escalfament de zumba, música 
i Dj's durant el circuit.  El recorregut 
és íntegrament d'asfalt i transcorre pel 
costat del mar, gaudint de paisatges 
nàutics, de les cales de Miami Platja 
i del caliu d'aquest nucli turístic del 
municipi.
La sortida dels 21k i 10k es farà con-
junta i serà a les 9 hores. El temps 
màxim per completar el recorregut 
serà de 2 hores i 30 minuts (2 h per 
als 10k). La sortida dels 5k es farà a 
les 9:20 hores i només farà una part 
del recorregut de 21 km. Poden pren-
dre-hi part totes aquelles persones 

que així ho desitgin, sempre i quan 
s’hagin inscrit correctament, tant en 
temps com en forma. L’edat mínima 
per participar és de 16 anys (14 anys 
per 10km i 12 per 12 km). En cas de 
menors de 18 anys, és necessària 
l’autorització expressa per escrit del 
pare/mare o tutor/a.

ESPORTS

TORNA LA M3, LA MITJA 
MARATÓ DE MIAMI PLATJA

Informació i inscripcions als webs:

www.naturtime.es
www.miamiplatja21km.com



SUMARI

7www.mont-roig.cat número 15 | Març 2017

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS

OPTIMITZACIÓ DE LA POTÈNCIA 
ELÈCTRICA A 16 EDIFICIS MUNICIPALS
La proposta s’emmarca dins d’un pla ambiciós per millorar l’efi ciència energètica del municipi

L'objectiu d'aquesta mesura és 
reduir la despesa en factures 
de llum i millorar l'efi ciència 
energètica del municipi. En cas 
que les previsions d'estalvi siguin 
benefi cioses, s'estudiarà realitzar 
optimitzacions en la resta d'edifi cis 
municipals on sigui econòmicament 
viable.

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
ajustarà la despesa elèctrica de 16 edi-
fi cis municipals a través de l’optimit-
zació de les potències contractades. 
Amb les modifi cacions, l’estalvi en les 
factures serà d’uns 36.000 euros anu-

als, és a dir, 3.000 euros al mes. La pro-
posta s’emmarca dins d’un pla ambi-
ciós per millorar l’efi ciència energètica 
del municipi.
Alguns dels espais que són objecte de 
l'optimització són l'edifi ci de l'Ajunta-
ment, els poliesportius municipals, la 
caserna de la Policia Local, el Centre 
Polivalent de Miami Platja i el Centre 
Miró de Mont-roig del Camp. Aquest 
pla compta amb altres accions entre 
les quals es troba la compra agrupada 
d’energia a través de l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya. 

La mesura d’optimització s’ha pres 
donat que s’ha detectat un excés de 
la potència contractada, que va su-
posar una despesa de 77.840 euros 
en factures de llum d’aquests edifi cis 
durant l’any 2015. Així, calculant un 
consum teòric igual al del període del 

2015, es preveu que la situació sigui 
benefi ciosa. 
Per iniciar l’operació s’han seleccionat 
els 16 edifi cis municipals on el desa-
justament és més considerable per fer 
un primer estudi i aplicar els resultats. 
La proposta duta a terme per Endesa 
Energía no preveu cap inversió per 
part de l’Ajuntament pel que fa a la 
modifi cació de les instal·lacions. 
D'aquesta manera, el consistori pot 
conservar els drets adquirits i con-
tractats tant d’extensió com d’accés, 
cosa que permetria augmentar les 
potències dels edifi cis per motius de 
necessitat o per instal·lació de noves 
màquines elèctriques. 

En cas que les previsions d’estalvi per 
aquests 16 espais siguin favorables als 
interessos municipals, s’estudiaria rea-
litzar noves optimitzacions en la resta 
d’edifi cis on sigui econòmicament via-
ble. D’aquí a un any, un cop feta l’anà-
lisi del consum del 2017, es valorarà si 
es pot tornar a ajustar encara més la 
despesa elèctrica. 
Paral·lelament a aquestes accions, es 
preveu que aviat s’iniciï la renovació 
de l’enllumenat públic amb tecnologia 
LED al terme municipal de Mont-roig 
del Camp, començant per les zones on 
no hi ha enllumenat o és molt defi ci-
tari i progressivament se seguirà amb 
la renovació a la resta de nuclis de po-
blació.

• S’han agafat 16 edifi cis 
on el desajustament és 
més considerable per fer 
un primer estudi i aplicar 
els resultats

Generar el mínim residu possible i pro-
moure la seva prevenció són els princi-
pals objectius de la campanya d’edu-
cació ambiental a la qual participen les 
tres escoles del municipi, l’Escola Mare 
de Déu de la Roca, l’Escola Joan Miró i 
l’Escola Marcel·lí Esquius. 
Aquest programa que s’ha posat en 
marxa des de l’Ajuntament, a través de 
la regidoria de Recollida i Tractament 
de Residus, compta amb gairebé una 
cinquantena d’activitats, proposades i 
coordinades per Limonium.
Es pretén que amb aquest projecte 
es millori la participació ciutadana en 
la prevenció i resolució dels proble-
mes ambientals. Així, durant aques-
tes setmanes, alumnes de P3 fi ns a 6è 

de Primària estan realitzant activitats 
destinades a la sensibilització del reci-
clatge tant a casa com a l’escola. En 
aquest sentit, aprenen com funciona la 
correcta gestió dels residus municipals 
mitjançant propostes que funcionen a 
través de la reutilització, música, tallers 
i contes.

Una de les accions insostenibles que 
es tracta en aquest programa és la ma-
nera en què els escolars porten el seu 
esmorzar a l’escola. Es destaca que so-
vint els estudiants el porten embolicat 
en paper d’alumini, un material d’un 
sol ús i amb un cost mediambiental alt 
per la seva excessiva emissió de diòxid 
de carboni.

L'alternativa que s'ha proposat als 
alumnes per embolicar els esmorzars 
d'una manera més ecològica ha estat 
un embolcall sostenible, fet amb mate-
rial reutilitzable per a entrepans, gale-
tes, fruita i altres aliments. Aquest pro-
ducte es repartirà a tots els escolars per 
tal que puguin substituir els materials, 
per un embolcall reutilitzable i resistent.

CAMPANYA ESCOLAR DE 
PREVENCIÓ DE RESIDUS

49
ACTIVITATS DESTINADES A 
LA PREVENCIÓ DE RESIDUS

49

36.000
EUROS ANUALS D'ESTALVI 

EN LA FACTURA ELÈCTRICA

36.000
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REFORMA I MILLORA DE TOTS ELS 
PARCS INFANTILS DEL MUNICIPI
L'Ajuntament de Mont-roig del Camp inverteix prop de 78.500 euros en l'arranjament de les zones de jocs

L'Ajuntament de Mont-roig inicia 
una nova fase de la millora dels 
parcs infantils del municipi amb 
una inversió propera als 78.500 
euros que permetrà reparar els 
desperfectes de totes aquestes 
zones d'oci infantil que el pas del 
temps, la seva utilització i algunes 
accions incíviques han malmès.

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp 
era coneixedor que els parcs infantils 
del municipi necessitaven una interven-
ció més profunda que la que s’ha anat 
realitzant els últims anys. 
A causa d’aquesta poca reparació i de 
l’ús intensiu pels infants del municipi i 
també d'algunes accions incíviques, els 

gronxadors, molles, tobogans, i d'altres 
elements estaven desgastats, trencats i 
per això no es podien utilitzar de forma 
correcta o suposaven un perill pels in-
fants que els acostumaven a fer servir a 
les seves estones d'esbarjo. Per aquest 
motiu s'ha posat en marxa una sego-
na fase que consisteix en la reparació i 
millora d'aquests equipaments amb un 

pressupost de 78.500 euros que execu-
tarà l'empresa especialitzada Happyludic 
playground and urban equipment S.L.
Els treballs que s'estan realitzant signifi-
caran una millora total dels parcs situats 
als nuclis de Mont-roig del Camp, Miami 
Platja i la resta d'urbanitzacions del mu-
nicipi. Per una tercera fase, en la qual ja 
hi està treballant l'Ajuntament de Mont-
roig del Camp, queda la instal·lació de 
nous parcs infantils en diferents zones 
on fins ara no n'hi havia. La previsió és 
que els treballs s'acabin properament.

A tot el municipi
Ara, les obres se centren a la zona de 
Platja Cristall, Plaça Jaén, Club Mont-
roig, Plaça dels Lliris, Plaça Miramar, 

Plaça Maria Martori, Parc Joan Grifoll, 
Parc carrer Agustí Sardà, Ermita del 
Peiró, Mainou, carrer Joan Grifoll, Via 
Marina, Pins de Miramar, a la zona de 
Costa Zèfir al costat de l'escola Marcel·lí 
Esquius, Solemio, Masos d'en Blader i 
Rustical Mont-roig.
Els treballs de millora i reparació que 
s'estan executan són diversos. Entre 
d'altres tasques s'han instal·lat tanques 
delimitadores que també serveixen per 
protegir els infants més petits per evitar 
que surtin de l'espai, la instal·lació de 
cartells i panells informatius, o la  repa-
ració  dels tobogans, els gronxadors, les 
barres, els multijocs, zona d'escalada, 
les xarxes tridimensionals o la instal·la-
ció d'altres jocs.

• Aquests espais d'oci 
infantil presentaven 
moltes deficiències pel 
seu ús i per la manca de 
reparacions i manteniment

El sergent cap de la Policia Local de 
Mont-roig del Camp, Antonio Pache-
co, va rebre el guardó al V Encuentro 
Nacional de Responsables de Seguri-
dad Local. El jurat dels “IV Galardones 
PRO-MUSICAE-AGEDI a las Policías 
Locales por la Protección de los Derec-
hos de Propiedad intelectual” ha reco-
negut el treball de la Policia Local de 
Mont-roig del Camp que, juntament 
amb els comandaments de les Polici-
es Locals de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant i Cambrils, i Mossos d’Esqua-
dra han creat un grup permanent de 
treball conjunt per mitigar el fenomen 
del top manta.

Antonio Pacheco va recollir el guardó 
en un acte celebrat els dies 26 i 27 
de gener a Alcalá de Henares. El jurat 
considera que aquesta iniciativa con-
junta, “única en el seu gènere en l’àm-
bit nacional”, suposa un “valuós instru-
ment d’experiència compartida per a intentar aturar el problema de la venda 

il·legal de productes pirates en la via 
pública” i que la seva posada en pràc-
tica, durant el període estival en les zo-
nes d’influència dels tres municipis, ha 
comportat “una sensible reducció del 
nombre de venedors il·legals als car-
rers i zones d’oci, amb el consegüent 
benefici per al comerç legal i per a la 
imatge dels municipis afectats”.

El jurat destaca les reunions mantin-
gudes durant més d’un any per aquest 
grup on s’han tractat temes com la im-
migració il·legal o la conscienciació del 
consumidor sobre les conseqüències i 
les sancions de la compra de produc-
tes falsificats. Aquests aspectes s’han 
recollit en un informe on es detalla la 
visió policial, oferint vies i estratègies 
per reduir aquest problema. 

DISTINCIÓ PER LA 
POLICIA LOCAL DE  
MONT-ROIG DEL CAMP  

• El reconeixement es 
dóna per la lluita conjunta 
amb d'altres policies de la 
Costa Daurada contra el 
fenomen del Top Manta
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L’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
ha posat en marxa la realització dels 
dos plans estratègics contemplats al 
Pla d’Acció Municipal per a aquest 
mandat. Es tracta del Pla Estratègic 
de Turisme, que ja s’ha començat a 
treballar, i del Pla Estratègic del Mu-
nicipi, que iniciarà els seus treballs 
en les pròximes setmanes. 

Pel que fa al de Turisme, es fa a través 
d’un conveni amb la Universitat Rovira 
i Virgili, i se centrarà en defi nir estra-
tègicament el rumb del sector en els 
pròxims anys. De moment, s’està ela-
borant una diagnosi rigorosa sobre la 
situació econòmica de Mont-roig del 
Camp en general, i del sector turístic 
del municipi en particular.
Destaca també el fet que el Pla 
Estratègic de Turisme preveu la crea-
ció d’una Taula de Turisme de Qualitat. 

Aquesta taula, d’imminent creació, 
estarà formada per representants del 
sector vinculats al municipi. La seva 
funció serà la de col·laborar amb els 
experts per tal de defi nir les accions a 
desenvolupar per a millorar l’impacte i 
el posicionament del sector al territori.

El futur del municipi, entre tots
En les pròximes setmanes també està 
previst que comenci a treballar-se el 

Pla Estratègic del Municipi. Amb un 
import de 35.000 euros, es preveu 
que aquest pla serveixi per planifi car 
les accions a desenvolupar per millo-
rar la qualitat de vida i les condicions 
socio-econòmiques del municipi en la 
pròxima dècada. Aquesta defi nició es 
farà transversalment i amb una àmplia 
participació, comptant amb col·lectius 
molt diversos, des d’escolars fi ns a la 
gent gran, passant pels sectors econò-

EN MARXA ELS PLANS ESTRATÈGICS
Treballaran per defi nir el futur del sector turístic i del municipi

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament inicia aquest mes 
d’abril un procés de participació 
ciutadana per recollir aportacions, 
idees i opinions sobre el futur de 
la plaça Miramar. Recordem que 
la remodelació d’aquest espai és 
una de les inversions recollides en 
el Pressupost Municipal per aquest 
2017 i també forma part del llistat 
d’accions aprovades dins el Pla 
d’Acció Municipal per a aquest 
mandat.

Del 10 d'abril al 10 de maig l’Ajunta-
ment de Mont-roig del Camp pregun-
tarà a veïns i propietaris dels establi-
ments, bars i comerços de la plaça 
Miramar de Mont-roig del Camp com 
volen que s’inverteixin els 350.000 
euros que s’han previst per a la seva 
remodelació. 
En concret, tothom que vulgui donar 
la seva opinió podrà decidir, entre 
d’altres, sobre el paper que tindran els 
vehicles un cop renovada la plaça, si 
s’ha de mantenir l’arbrat existent o el 
tipus d’activitats que haurà d’acollir el 
nou espai. Un cop recollides les apor-
tacions, els Serveis Tècnics de l’Ajunta-
ment elaboraran un projecte bàsic que 

es presentarà a la ciutadania abans 
d’encarregar el projecte defi nitiu i lici-
tar les obres.

Vies de participació
S’han previst diversos canals de parti-
cipació per tal que veïns i comerciants 
puguin donar la seva opinió. Des de 
la primera setmana d’abril i fi ns la 
primera de maig s’ubicaran urnes als 
establiments de la plaça i als voltants 
on es podran dipositar butlletes amb 
un qüestionari prèviament omplert. 
També s’habilitarà la participació via 
Internet, a través de la nova aplica-
ció mòbil de l’Ajuntament, que es pot 
descarregar gratuïtament a través de 
l'APP Store, de Google Play i del web 
municipal. 
A més d’entrevistes personalitzades 
als propietaris dels establiments de la 
plaça, també es recolliran opinions de 
la ciutadania a través d’una jornada 
participativa festiva que tindrà lloc el 
6 de maig de 2017 a la mateixa pla-
ça Miramar. Durant aquesta trobada 
hi haurà tallers per a infants i per a 
adults que tindran per objectiu reco-
llir propostes pels usos ciutadans de 
la plaça.

PROCÉS PARTICIPATIU PER 
REFORMAR LA PLAÇA MIRAMAR
Les aportacions pels nous usos i elements de l’espai es recolliran al projecte de remodelació
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PER A QUÈ SERVEIXEN ELS PLANS ESTRATÈGICS?

Permeten visualitzar 
oportunitats i amenaces 
en el desenvolupament 

del nostre municipi.

Planifi quen i permeten 
millorar la coordinació 
de les activitats dels 

diversos sectors.

Ajuden a mesurar 
l’impacte de 
les decisions 

estratègiques.

Defi neixen un 
horitzó comú per la 
ciutadania, polítics i 
sectors econòmics.

Indueixen a pensar en el 
futur que volem, orientant 

de manera efectiva 
recursos i esforços.

mics del municipi. També està prevista 
la participació dels grups municipals 
tant del govern com de l’oposició, 
amb l’objectiu d’aconseguir que les 
estratègies per millorar i posicionar el 
municipi tinguin continuïtat més enllà 
d’aquest mandat.

• Aquesta defi nició es 
preveu fer transversalment 
i amb una àmplia 
participació de la ciutadania

N
O

V
E

S 
TE

C
N

O
LO

G
IE

S

COM HI PODEM PARTICIPAR

NOVA APP MÒBIL DE L'AJUNTAMENT 
DE MONT-ROIG DEL CAMP

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha presentat 
la nova APP gratuïta Mont-roig Miami Participa on  
els ususaris que es descarreguin aquesta aplicació 
a través dels seus dispositius mòbils (Android o 
IOS) tindran a la seva disposició tota la informació 
municipal. Es tracta d'un nou canal de comunicació 
que amplia el servei a la ciutadania les 24 hores del 
dia. Amb aquesta nova eina, el ciutadà podrà rebre 

informació actualitzada, avisos i tot allò que necessiti 
saber del municipi de Mont-roig del Camp. A través de 
l'APP es podrà consultar l'agenda municipal, es po-
drà enllaçar amb la seu electrònica de l'Ajuntament 
on s'hi podran realitzar els tràmits, o es podran fer 
subscripcions per rebre les notifi cacions que s'enviïn 
des dels diferents departaments de l'Ajuntament, en-
tre d'altres.

ParticiPa!

ParticiPa!

ParticiPa!

ParticiPa!



TURISME I IMPULS ECONÒMIC

10 número 15 | Març 2017 www.mont-roig.cat

L'Espai, el nou centre de 
treball compartit

L'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp ha iniciat el condicionament 
de les platges del municipi i la 
reparació dels desperfectes produïts 
pel temporal de l'hivern per 
deixar-ho tot a punt per l'inici de 
la campanya turística. A aquestes 
millores s'hi sumen els treballs 
realitzats pel Ministeri de Foment.

Els treballs per enllestir les platges 
del litoral de Mont-roig del Camp 
continuen a bon ritme per tenir-ho tot 
a punt de cara a l’inici de la temporada 
turística de Setmana Santa. Els treballs 
que s’han portat a terme són, en línies 
generals, els següents: s’ha reposat 
el dèfi cit sedimentari a les platges on 
més ha incidit el temporal mitjançant 
la redistribució de la sorra que s'ha 
erosionat a unes zones i s'ha dipositat 
a d'altres. També s’han fet treballs per 
estendre i anivellar les platges, de la 
sorra o grava natural transvasada o 
aportada. El propòsit és que la platja 
estigui en perfecte estat per a ús i gaudi 
del públic d'acord amb els principis de 
la vigent Llei de Costes i Reglament 
que la desenvolupa. D'altra banda, 
es reposa el dèfi cit sedimentari de les 

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp, 
a través de la regidoria d'Impuls Eco-
nòmic i Ocupació, ha creat L'Espai, un 
centre de treball compartit, centrat 
en el concepte del coworking.

Aquest espai està pensat per tal 
de donar les màximes facilitats pel 
desenvolupament d'empreses i la in-
centivació del desenvolupament de 
projectes professionals. El coworking 
està ubicat a l’avinguda de Màlaga, 
32 de Miami Platja, molt a prop de les 
Ofi cines Municipals.
Està destinat a acollir aquelles perso-
nes i empreses que vulguin desenvo-
lupar el seu projecte i la seva feina en 
un ambient agradable de cooperació 
amb intercanvi d'experiències, projec-
tat per a facilitar la creació de noves 

platges mitjançant l'aportació de sorra 
de pedrera tipus sauló tan sols a les 
platges que ja tenen sauló. 

D’altra banda, les reparacions realit-
zades per personal de l’empresa mu-
nicipal Nostreserveis consisteixen en 
les reparacions de dutxes, la neteja 
de la sorra del passeig, la col·locació 
dels mòduls, dutxes i papereres que 
va moure el temporal. Pel que fa  a les 
obres del Departament de Costes del 
Ministeri de Foment, a partir de l’in-
forme tècnic de l’Ajuntament, al carrer 
Joan Oro de Miami Platja es col·loca 
pedra d’escollera enfonsada a la sorra 
per a evitar que el mar erosioni per la 
part inferior de les baixades. Poste-
riorment es reompliran amb formigó. 

sinergies empresarials. 
A més, el nou centre L'Espai farà pos-
sible l'apropament de l'Administració 
al sector productiu del nostre munici-
pi; tant és així, que la mateixa regido-
ra de l'Àrea d'Impuls Econòmic i Ocu-
pació, Yolanda Pérez, tindrà la seva 
taula de treball dins d'aquest recinte, 
acompanyada per diferents tècnics de 
la mateixa regidoria. Dins del projec-
te es contempla, també, la integració 
del Club de Feina, els serveis de la 
Borsa de Treball, així com un espai 
equipat per a la celebració de cursos 
de formació, presentacions i reunions.
L'Espai és un Centre de Treball Com-
partit pensat i obert a tothom, amb 
l'objectiu de facilitar instal·lacions i 
serveis a les empreses i emprenedors 
del nostre municipi i del seu entorn.

Al carrer Severo Ochoa es treuen les 
pedres que va posar-hi Costes a fi nals 
de l’any passat. S’enfonsa 1 metre 
aproximadament a la sorra i es reomple 
amb formigó i es construeix un mur de 
pedra d’escollera per aguantar l’arena. 
Al Passeig de les Cales es col·loquen 
pedres d’escullera enfonsades en l’are-
na i es construeixen escales a sobre de 
la solera de formigó i pedres que no 
van acabar correctament l’anterior ve-
gada. A la Cala Solitari es construeix el 
nou accés a la sorra, canviant les últi-
mes tres escales trencades i es fa un 
mur amb pedra i formigó manual per a 
consolidar les escales i les dutxes.

Nostreserveis també modifi carà l’ac-
cés i consolida la dutxa de Cala Azul, 
Cala Califòrnia, mentre que a Cala 
Misteri es canviarà la dutxa ja que l’ac-
tual ha estat malmesa pel temporal.

PLATJA PER A GOSSOS A 
LA PUNTA DEL RIU

L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp, a través de Mont-roig Miami 
Turisme, posarà en marxa aprofi tant 
la temporada turística de Setmana 
Santa la primera platja per a gossos 
al municipi. Serà a la zona de la Punta 
del Riu, situada al sud del terme mu-
nicipal a tocar de la desembocadura 
del Riu Llastres, la que permetrà als 
propietaris de gossos poder utilitzar 
els serveis de la platja sempre i quan 
es compleixi la normativa.
Amb aquesta decisió, l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp  vol donar 
una solució al gran nombre de per-
sones que tenen gossos i que fi ns ara 
no podien utilitzar la platja en horari 
de bany en temporada turística per-
què la normativa així ho indicava. 
L’Ajuntament va detectar que el cens 
de gossos tenia una línia ascendent i 
també molts turistes visiten el munici-
pi amb aquestes mascotes, motiu pel 
qual es va voler regular la presència 
d'aquests animals a les platges ja que 
estava prohibida.

Panell informatiu
Per tal de senyalitzar els nous usos de 
la platja es realitzaran una sèrie d'ac-
tuacions com són un panell informatiu 
i el repartiment de tríptics informatius 
per les botigues especialitzades de la 
zona. En aquest sentit, està prevista 
la instal·lació d’una paperera per di-
positar les defecacions dels gossos i 
com a material promocional a l’hora 
d’implantar aquesta platja es lliuraran 
uns dispensadors de bosses en forma 
d’os. Amb aquesta regulació, Mont-
roig Miami Turisme formarà part de 
les destinacions Dog Friendly, que 
promocionen els destins on es poden 
portar gossos.

• S'ha  reposat la sorra 
que el temporal es va 
emportar i s'ha reconstruit 
les baixades a les cales

MILLORES A LES PLATGES 
El municipi es prepara per la temporada turística reparant els desperfectes del temporal

20
ACTUACIONS REALITZADES PER 

L'AJUNTAMENT I COSTES

20

SERVEIS BÀSICS PER ALS USUARIS

Espai de treball

Ambient seriós i respectuós

Connexió internet / Wi-fi  

Impressora, fotocopiadora 
i escàner

Ús de PC’s comunitaris

Armari/taquilla amb clau 

Sala de reunions 
i/o formació

Formació específi ca 

Domiciliació de l'empresa

Control d’accés amb alarma

Aire condicionat / calefacció

Cuina offi ce

Espai exterior amb terrassa

Manteniment i neteja 

HORARIS
Els coworkers podran accedir 
a l’espai les 24 hores del 
dia, durant els 7 dies de la 
setmana.  L’horari d’atenció 
a l’usuari serà de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h.

PREUS
Dia (8-15 h): 10 €/dia
Mensual ½ jornada: 30 €/mes
Mensual: 50 €/mes
Lloguer sala reunions: 10 €/hora
Impressions extres: (+ 100 còpies)
10 € per cada 100 còpies extres

OFERTA ESPECIAL:
1 mes gratuït si t’apuntes 
al coworking abans 
del 30/06/2017.



CULTURA

FITXA DE L'ENTITAT

CONEIXEM LES ENTITATS DEL MUNICIPI

BIBLIOTEQUES

Les biblioteques de Mont-
roig del Camp i Miami Platja 
han començat a oferir un 
servei de wi-fi  d'alta velo-
citat per a tots els usuaris, 
substituint el servei antic. 
Per a gaudir-ne cal fer-se el 
carnet d'usuari de la biblio-
teca de forma gratuïta.

Així mateix, des del mes 
de febrer la Biblioteca de 
Miami Platja afegeix a la 
seva programació habitual 
uns tallers infantils relacio-
nats amb la lectura cada 
dues setmanes als que po-
den apuntar-se els infants 
lliurement. Pel que fa al 21 
d'abril hi haurà una progra-
mació especial amb motiu 
de la diada de Sant Jordi, 
amb espectacles d'anima-
ció per a tota la família.
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CASAL D'AVIS SANT JAUME
Promou el benestar i la participació de les persones grans

La Regidoria de Cultura con-
tinua apostant per la progra-
mació cultural en el terreny 
de les arts escèniques. Així, 
durant els mesos de febrer 
i març es van programar 
diverses actuacions de teatre 
familiar. 

En aquest sentit, cal destacar 
que la programació del 2017 
aposta per espectacles de 
companyies que treballen a 
les nostres comarques, fomen-
tant així el treball d’artistes del 
territori.  Així, durant el primer 
trimestre d'aquest any, els veïns 
del municipi han pogut gaudir 
de l’espectacle musical “Joan i 
els instruments màgics”, que es 
va dur a terme el mes de febrer, 
i al març es va representar “Los 
tres mosqueteros” i l’obra per 
adults “Rituals”. La programa-
ció teatral és una de les grans 

L’entitat, que destaca pel 
seu ambient familiar i 
acollidor, compta amb més 
de 1.000 socis, la majoria 
del municipi. També destaca 
una bona part procedent del 
País Basc, Alemanya, França 
i, fi ns i tot, Grècia. 

Amb l’objectiu de promoure 
el benestar, la dinamització so-
cial i la participació de la gent 
gran, com a membres actius 
de la societat, el Casal d’Avis 
Sant Jaume de Miami Platja 
compta amb un ampli progra-
ma d’activitats gratuïtes. Entre 
aquestes propostes, les que 
acaparen més públic són els 
cursos de dibuix i pintura, in-
formàtica, patchwork i també 

propostes que se seguiran en 
cartell.
Pel que fa a l'àmbit musical, 
durant els pròxims mesos, 
es podrà tornar a gaudir de 
la proposta que es va iniciar 
l’any passat a les Coves del 
Roure de Costa Zèfi r, el nos-
tre Cov’Art, i també del Sons 
de nit a l’Ermita, ambdues ac-
tivitats combinen actuacions 
musicals i culturals en espais 
naturals privilegiats del nostre 
municipi. La Regidoria té la in-
tenció d’afegir a aquesta llista, 
altres espais d’interès patri-
monial que serviran d'escenari 
i dotaran de valor les noves 
apostes culturals.
D'altra banda, cal recordar 
que s’apropa la convocatòria 
del  XXXVIè Concurs Literari 
Vila de Mont-roig. En aquesta 
línia, s'anima a grans i petits a 
participar amb les seves crea-

cions literàries. Es tracta d'una 
de les iniciatives culturals de 
més trajectòria al municipi. 
Seguint amb la línia de l’any 
passat, es farà una publicació 
que reculli les obres premia-
des del concurs. Amb aquest 
certamen es vol endinsar als 
ciutadans al món de les lletres 
i desenvolupar així el seu ta-
lent creatiu i literari. 
A banda d'aquestes destacades 
propostes, la programació per 

aquesta temporada es comple-
mentarà amb xerrades, expo-
sicions, espectacles musicals, 
obres teatrals i contacontes, 
entre altres activitats. També se 
celebraran festes tradicionals, 
com la Diada de Sant Jordi, 
que comptarà amb diferents 
actes i paradetes de venda de 
roses i llibres. En aquest sentit, a 
l'agenda municipal podeu con-
sultar els esdeveniments que 
s'organitzen al municipi. 

A QUÈ ES DEDICA?
Té una doble vessant, lúdica 
i competitiva. La voluntat de 
l'Escola es formar als futurs 
ciclistes del municipi i que 
els més petits s'ho passin  bé 
fent esport

ON ES FAN ACTIVITATS? 
Els entrenaments es fan ha-
bitualment al velòdrom de 
Mont-roig del Camp i també 
als diversos camins que en-
volten el municipi. 

ESCOLA CICLISME MONT-ROIG
Fomenta l'esport de la bici des del punt de vista lúdic i competitiu

La nova junta directiva de 
la Penya Ciclista Mont-
roig, una de les entitats 
esportives més antigues 
del muncipi, treballa com 
a principal objectiu donar 
visibilitat a l'Escola de 
Ciclisme de Mont-roig. 

Sergi Moreno ha estat esco-
llit fa poques setmanes nou 
president de la Penya Ciclista 
Mont-roig del Camp, la vete-
rana entitat que treballa per 
fomentar el ciclisme. Precisa-
ment per aconseguir una con-
tinuïtat entre els més joves, fa 
tres anys es va impulsar dins la 

Penya l'Escola de Ciclisme de 
Mont-roig sota la direcció de 
Quique Moreno. Ara mateix ja 
són un centenar llarg de nens i 
nenes que practiquen el ciclis-
me des dels 3-4 anys fi ns als 
16 anys. Els joves esportistes 
procedeixen principalment de 
Mont-roig, però també d'al-

tres localitats properes com 
ara Reus o Cambrils. De fet, 
Sergi Moreno assegura que 
l'Escola és la única de les co-
marques de Tarragona i una 
de les més grans de Catalu-
nya que promociona aquest 
esport tan arrelat al nostre 
municipi.  

els balls de saló o el karaoke. 
Donada la diversitat de proce-
dència dels usuaris, s'oferei-
xen classes d’idiomes per fo-
mentar l’intercanvi de cultures. 
A partir dels 60 anys, les per-
sones interessades poden fer-
se socis per tan sols 10 euros 

a l’any. D’aquesta manera tin-
dran dret a participar en totes 
les activitats i excursions que 
s’organitzen. A més, el Casal 
d’Avis disposa de serveis, a 
preus més econòmics, com 
ara, perruqueria, podologia, 
manicura i depilació. 

FITXA DE L'ENTITAT

19 d'abril 
Excursió a Montblanc

22 d'abril
Festa de Sant Jordi i 

berenar pels socis

26 de maig
Excursió a Gandesa
Del 15 al 19 de juny

Sortida cultural 
al País Basc

CALENDARI 

ESPECTACLES DE PROXIMITAT 
L'objectiu és fomentar el treball dels diferents artistes que treballen a les nostres comarques

Els joves ciclistes utilitzen per 
l’entrenament les instal·laci-
ons del Velòdrom de Mont-
roig del Camp i també la pista 
de terra que s’ha construït al 
seu interior. En aquest espai 
s’estrenen sense parar els jo-
ves que durant tot el calendari 
competitiu participen en cur-

ses que es fan per tot Catalu-
nya i fi ns i tot en algunes acti-
vitats organitzades a Andorra. 
Ara mateix, la valoració que 
fan des de la Penya d’aquesta 
escola és molt positiva i fi ns i 
tot asseguren que reben més 
sol·licituds de les que real-
ment poden atendre. 

A QUÈ ES DEDICA?
L’entitat ofereix a les perso-
nes grans la possibilitat de 
gaudir d’activitats i serveis 
amb l’objectiu de fer treba-
llar la ment i fomentar la par-
ticipació. La gran majoria de 
propostes es duen a terme 
gràcies al voluntariat. 

ACTIVITATS, QUAN I ON?
El Casal d’Avis obre cada dia 
en horari de tarda, de 14 a 21 
hores, excepte els divendres, 
que el karaoke fi nalitza a les 
23 hores. La gran majoria 
d’activitats es desenvolupen 
al casal, ubicat al Centre Poli-
valent de Miami Platja.

DADES DE CONTACTE?

Escola Ciclisme Mont-roig

escolaciclismemontroig@gotmail.com

DADES DE CONTACTE?

casalavismiami@gmail.com

977171030
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ARTICLES D’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
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L’ésser humà, en la seva faceta individu-
al però també en la col·lectiva o social, 
és capaç d’aconseguir els més notables 
èxits si realment s’ho proposa. En l’àm-
bit de la política municipal això també és 
així, quan hi ha una ferma determinació 
per donar solució a les necessitats dels 
ciutadans, quan es sintonitza amb els an-
hels i necessitats d’un poble per solucio-
nar els seus problemes, quan això passa 
els altres et perceben com el motor d’un 
canvi al qual cal sumar-s’hi. Vivim en un 
municipi gran, complex, on la diversitat 
dels nostres diferents nuclis de població i 
dels habitants que els poblen sens dubte 
ens enriqueixen, però això mateix fa que 
la nostra realitat social i econòmica sigui 
complexa.

Aquesta és una de les raons que fa que 
visquem en un municipi que no té encara 
moltes infraestructures que altres munici-
pis del nostre entorn gaudeixen fa dèca-
des. Però la complexitat del nostre muni-
cipi no és l’única raó, aquesta complexitat 
ha servit d’excusa durant molt de temps 
a alguns responsables municipals per fer 
desistiment de les seves responsabilitats 
i instal·lar-se al “això és massa complicat” 
o al “això no es pot fer aquí “. Mentre el 
nostre entorn es transformava en tots els 
sentits mentre el nostre territori s’ha anat 
quedant enrere. Aquest immobilisme que 
durant dècades va paralitzar el nostre 

municipi pot canviar, els socialistes estem 
convençuts, és possible una altra actitud, 
ho hem demostrat en passades legislatu-
res i continuarem en aquesta línia. És sens 
dubte una qüestió d’actitud, de fe en el 
nostre municipi, en la nostra gent, en la 
nostra diversitat i en els nostres recursos. 
Aquesta és la força que pot moure l’en-
granatge, la qual pot trencar incredulitats 
i convèncer els escèptics amb el pes dels 
fets.

Per això, amb aquest convenciment, els 
socialistes estem treballant per fer realitat 
allò que altres van pensar que era impos-
sible, estem treballant ja en solucionar de-
ficiències enquistades en el temps, com la 
rehabilitació de l’Escola Mare de Déu de 
la Roca de Mont-roig del Camp, o la con-
secució de l’Institut de Miami Platja, per-
què pensem que sense educació el futur 
queda compromès. Treballem també en 
aquells projectes que fins ara ningú havia 
emprès per la seva magnitud i per la seva 
complexitat, no parlem només d’accions a 
4 anys, vam parlar de futur, de creixement 
permanent, de qualitat de vida i prosperi-
tat a tots i cadascun dels racons d’aquest 
municipi. Aquesta és la nostra actitud, la 
nostra determinació, això ens caracteritza 
i aquest afany ha contribuït decisivament 
al progrés d’aquest municipi quan hem 
tingut responsabilitats de govern.

S’aprova, per unanimitat, la moció d’ERC 
on proposava que un agent de la Policia 
Local ocupés un espai de la Casa de la 
Vila per realitzar tasques d’atenció, aten-
dre i tramitar denúncies, informar i cana-
litzar peticions, queixes i/o suggeriments 
dels veïns i veïnes, gestions dels objectes 
i animals trobats, i d’afers sobrevinguts.
La Policia Local estava ubicada en unes 
dependències enfront  de les oficines de 
la Casa de la Vila (Ajuntament). L’any 2007 
es decideix prescindir d’aquest servei i es 
traslladen físicament tots els efectius de la 
Policia Local a Miami Platja (decisió força 
criticada a Mont-roig).

La moció pretén que la Policia Local es-
devingui un servei de l’Ajuntament que 
ofereixi prestacions directes a la ciuta-
dania i que obri una via de comunicació 
immediata amb l’Administració Local; per 
tant, considerem que ha d’estar el màxim 
proper als veïns i veïnes i això només es 
pot aconseguir gràcies a la seva presència 
propera i continuada. Fins ara això no era 
possible, donat  que els ciutadans havien 
de desplaçar-se al nucli de Miami. ERC 
defensa que no és un tema de pressu-
postos ni partides econòmiques, sinó de 
voluntat política. Es tracta de poder oferir 
un servei de proximitat, d’atenció a la 
gent en moments difícils i per satisfer les 
demandes dels veïns i veïnes, que es tra-
duirà en una millora de la seva qualitat de 

vida. Aquest servei ja està a disposició de 
tothom. Per tant, us animem a fer-ne ús.

ERC, és l’únic grup municipal en dir no 
als espectacles taurins a Miami. Hi vo-
tem en contra perquè, malgrat que és 
una festa que porta anys fent-se, i que al-
guns veïns la consideren una tradició, no 
podem compartir celebrar un espectacle 
on el divertiment sorgeixi maltractant i 
fent patir uns animals. No volem emetre 
un vot populista ni electoralista perquè 
som coherents amb els nostres principis. 
Hem demanat que durant el transcurs de 
l’espectacle no passin fets com l’any pas-
sat on l’Associació Contra la Tortura i el 
Maltractament als Animals (ACTYMA) va 
denunciar que no s’havia respectat part 
de la normativa, com per exemple, evitar 
el consum d’alcohol. Aquestes denúncies 
cada any es van repetint però no prospe-
ren. Exigim que es garanteixi que l’animal 
no pateixi ni se’l sotmeti a cap tipus de 
maltractament i, també, que es complexi 
la totalitat de la normativa vigent sense 
fer els ulls grossos davant de qualsevol 
conducta inapropiada.
Per últim, seguim reclamant que es res-
pecti la Llei de Transparència d’accés a la 
informació per a càrrecs públics: hauríem 
de disposar de la informació sol·licitada 
com a màxim en cinc dies i, passen set-
manes i fins i tot mesos sense obtenir res-
posta.

Comencem aquest Comunica amb una ex-
cel·lent notícia pel nostre grup municipal 
de PDeCAT, però sobretot pel nostre mu-
nicipi.El diputat per Tarragona del PdeCat  
al Congrés dels Diputats, Ferran Bel, va 
presentar i defensar i la qual va ser aprova-
da el passat 8 de març, una proposició no 
de Llei, per executar el projecte del pas-
seig marítim de Miami Platja. Creiem que 
aquest projecte és prioritari perquè millo-
rarà l’accessibilitat, preservarà l’entorn na-
tural, donarà als ciutadans i turistes un nou 
espai  i acabarà  un greuge en relació a 
d’altres municipis propers. Estem satisfets 
de la nostra aportació a aquest projecte. 
En el ple del dia 25 de gener vàrem ser l’únic 
partit de l’oposició, per segon any consecu-
tiu, en presentar esmenes als pressupostos; 
un total de 15. De nou cap debat, cap ne-
gociació i lògicament cap esmena accepta-
da. Malauradament ja ho sabíem abans de 
presentar-les. L’equip de govern s’omple la 
boca de transparència i col·laboració amb 
l’oposició quan realment no els importa en 
absolut les nostres aportacions. 
I mentrestant, la dinàmica de sempre: 
anant  augmentant despesa i  endeuta-
ment, típic d’aquest equip de govern, i  
sense cap millora que afecti al ciutadà:
• La Casa de Cultura segueix sense cale-
facció i no en sabem el per què.
• La falta d’entesa entre l’equip de govern 
i les associacions. Molts del actes que or-
ganitza l’Ajuntament no tenen en compte 

l’opinió del nostre teixit associatiu.
• La contractació de nous càrrecs de confi-
ança, amb sous sovint desproporcionats al 
càrrec que ocupen.
• L’estat lamentable i la brutícia dels nos-
tres carrers, parcs, jardins i serveis bàsics 
de les nostres urbanitzacions. Ens diuen 
que no hi ha cap pla de manteniment fet.
• Les grans mancances i la nul·la resposta 
a les necessitats dels centres escolars.
• La mala planificació i organització dels 
actes festius
• El problema de la via del tren aMiami.
• L’execució o no execució del carril bici 
de Mont-roig a la N-340
• L’inici de les obres dels camps de futbol. 
• La contractació d’informes a tercers que 
no es materialitzen en cap nova acció de 
millora. Això si, els paguem i ben pagats.
• Despesa excessiva  en publicitat, molta 
innecessària  i electoralista.
• Malbaratament de diners en accions que 
no donen beneficis com l’Ethernal Running.
Hem començat amb una bona notícia i vo-
lem acabar de la mateixa manera. El 13 de 
març es va celebrar el Consell Escolar Mu-
nicipal, una demanda que feia molt temps 
que el PDeCAT reclamava ja que el Regla-
ment regulador, aprovat l’any 2006, estipula 
que s’ha de convocar un cop al trimestre i a 
l’inici i finalització del curs escolar i, d’ençà 
que es va iniciar aquest mandat, encara no 
s’havia convocat cap Consell i d’això, ja en 
fa dos anys.

Ja tenim aprovat i disponible per la seva 
aplicació pràctica el pressupost per aquest 
2017. Es tracta d’una de les eines impres-
cindibles per a tirar endavant els projectes 
i accions per aquest any en curs. Aquest 
pressupost ha estat el resultat de les ne-
gociacions entre els grups polítics que 
formem el govern de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp, demostrant que som 
capaços d’arribar a un consens que implica 
renúncies per part de tots ja que hi ha un 
sostre de despesa que creiem irresponsa-
ble sobrepassar augmentant els impostos.

Treballarem per donar la millor qualitat als 
serveis que es presten des de l’Ajuntament 
i aprofitarem al màxim els recursos dispo-
nibles. Portem quasi dos anys de govern i 
s’han acabat feliçment projectes de l’ante-
rior mandat (els dos poliesportius amb els 
nous equipaments que ja són una realitat) 
i que es complementaran en un futur amb 
la instal·lació de gespa als camps de futbol 
municipals, noves pistes de pàdel, etc.
S’ha creat una nova empresa municipal de 
serveis, Nostreserveis, que aglutina les tas-
ques que fins ara realitzaven les empreses 
Emomsa i Emsa per aconseguir una gestió 
més eficient dels recursos disponibles.
S’està acabant d’implementar una aplica-
ció per la qual els veïns que detectin algun 
desperfecte a la via pública ho puguin en-
viar al moment via telèfon mòbil als serveis 

municipals per poder ser més ràpids i àgils 
en la seva solució. 

El pla d’inversions previst per aquest 2017 
puja a més de 2’5 milions d’euros entre els 
quals destaca la millora i l’arranjament de 
la plaça Miramar, la plaça de les Oliveres, 
les voreres del Passeig Marítim, l’asfaltat 
del camí de les Noyes, la instal·lació de 
parcs infantil a l’Escola Joan Miró, diver-
ses millores a l’ermita de la Mare de Déu 
de la Roca amb un parallamps i nous la-
vabos; el reforç de la seguretat a la zona 
PEIN, la compra de desfibril·ladors per a 
les urbanitzacions i la supressió de barre-
res arquitectòniques en diverses zones del 
municipi, entre d’altres millores

Esperem que durant els mesos d’estiu mi-
llori la situació laboral amb la creació de 
nous llocs de treball que genera l’activitat 
turística; per això planificarem per després 
d’aquest període tornar a posar en marxa 
un pla d’ocupació municipal. També es tre-
balla per a que les administracions supe-
riors -Generalitat i Estat-  facin les inversions 
de la seva competència com la protecció i 
la restauració de la línia de la costa per a po-
der gaudir de les nostres platges.  El grup 
municipal Ara Verds per Més es posa com 
sempre a disposició de tots els veïns del 
municipi per qualsevol consulta o suggeri-
ment que ens pugueu fer arribar. 

El socialisme 
transformador

En positiu Nou pressupost 
i nous objectius

Una excel·lent 
notícia

g.m.psc@mont-roig.cat

g.m.erc-am@mont-roig.com g.m.ara-vxm@mont-roig.com

g.m.ciu@mont-roig.cat
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Tras más de un año y medio de manda-
to, los objetivos marcados en el pacto de 
gobierno suscrito en junio de 2015 em-
piezan a materializarse. Así, ya es una rea-
lidad la rehabilitación de los pabellones 
deportivos de Miami Platja y de Mont-roig 
del Camp. El colector del Paseo del Me-
diterráneo ya ha sido repuesto, y toda la 
zona adyacente asfaltada y en proceso de 
nueva señalización. El año 2017 va a ser el 
de la renovación integral del alumbrado 
público del municipio y la ejecución de 
los campos de césped artifi cial, tanto en 
Miami como en Mont-roig.

Los proyectos se suceden: se diseñan y 
se materializan. Los resultados se perci-
ben. Lentos: sí, pero con seguridad. Se va 
avanzando, y ello es lo verdaderamente 
positivo.

Nuestro ayuntamiento ha entrado en una 
fase de plena normalidad, donde recupe-
rado el crédito antes las administraciones, 
los proveedores y las entidades fi nancie-
ras, todo proyecto racional y sensato es 
posible llevarlo a cabo.

La buena gestión posibilita que sea posi-
ble afrontar un creciente número de retos, 
y que algunos proyectos emblemáticos 
para nuestro municipio, y absolutamen-
te necesarios para su consolidación, sea 
posible concretarlos sin poner en riesgo 

las fi nanzas municipales. Hoy por hoy, es 
posible plantear con cargo a los recursos 
municipales el traslado provisional de los 
barracones que conforman el nuevo insti-
tuto de Miami. Igualmente es razonable 
plantear y ejecutar el progresivo desarro-
llo del proyecto de renovación de la Ave-
nida Barcelona.

Así mismo, y tras la próxima desafecta-
ción de la vía del ferrocarril, por la puesta 
en marcha en 2018 de la nueva línea, tam-
bién será posible recuperar para Miami 
un espacio fundamental para mejorar su 
cohesión urbana, acondicionándolo ade-
cuadamente.

El ayuntamiento cuenta con los recursos 
necesarios o, por lo menos, con plena ca-
pacidad para solicitarlos y devolverlos. Es 
cierto que las necesidades son muchas, y 
que aún queda mucho por concretar. Sin 
embargo, un ayuntamiento saneado y con 
recursos sufi cientes, es la garantía para 
que, sin prisa pero sin pausa, todos los 
proyectos recogidos en el PAM puedan 
irse concretando paulatinamente.

Solo un dato: a fi nales de 2017 se habrán 
invertido ya más de 8 millones de euros 
en la mejora de las infraestructuras en el 
municipio, y todo ello manteniendo un ni-
vel de endeudamiento moderado y unas 
cuentas totalmente equilibradas. 

El Grup Municipal de FIC ha declinat participar en 
aquest número del butlletí Comunica.

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 
se ha hecho eco en los últimos días en va-
rios medios de comunicación de los com-
promisos que han conseguido por parte 
del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat. Entre ellos que Miami tendrá 
un instituto propio.
 
Un primer paso del que Cs se alegra pero 
¿qué pasará después? Como en el resto 
de ocasiones en las que el PSC se ha col-
gado ‘la medalla’ del primer paso y des-
pués no ha habido ni un paso más. Pro-
yectos iniciados y nunca acabados como 
por ejemplo el de l’Escola Marcel·li Es-
quius en los que sólo se limpió un solar, se 
colocaron unos módulos prefabricados y 
ya tenemos escuela. Nadie pensó en que 
los niños tenían que jugar en un patio, 
leer en una biblioteca, realizar educación 
física con los medios necesarios o tener 
una sala de informática. Sin duda, un gran 
proyecto, una gran ‘primera medalla’ en 
su día pero a fecha de hoy sigue inacaba-
do. Tenemos  barracones por escuela y las 
consecuencias las sufren nuestros hijos.
 
La Escuela es un ejemplo, el Centro Po-
livalente o el ‘Pla de Barris La Florida’, 
otros similares. También tenemos proyec-
tos que ni siquiera se empezaron, se re-
dactaron para ser guardados en un cajón, 
cómo el de ordenación de la avenida Bar-
celona. Al que se deberían dedicar más 

esfuerzos para asegurar el futuro del teji-
do empresarial que en Miami-Platja pasa 
por la Rambla N-340, nuestro “polígono 
comercial”.

Han pasado casi dos años desde las elec-
ciones municipales. El municipio muestra 
un lamentable aspecto en sus calles, par-
ques y playas, carentes de mantenimien-
to y limpieza. Los bosques se encuentran 
llenos de escombros, algunas fi estas po-
pulares están desapareciendo o crean 
confl ictos entre vecinos. En el Consisto-
rio, observamos como muchas instancias 
y mociones aprobadas no prosperan. Y 
observamos también como el equipo de 
gobierno socialista despilfarra  recursos 
económicos (20.000€) en eventos depor-
tivos para mejorar el ‘nombre’ del pueblo 
que después no aportan ningún benefi cio 
a los comercios locales. ¿No podríamos 
haber invertido ese dinero en mejorar la 
imagen de otro modo? Como por ejem-
plo adecuando nuestras plazas o actuan-
do contra el incivismo.

Las ‘medallas del primer paso’ están muy 
bien, nos alegramos de que puedan col-
gárselas señor Morancho pero si lo hacen, 
no se olviden de todo lo que viene des-
pués, del compromiso y las necesidades 
reales de los vecinos del municipio.

Posa’t en 
contacte amb 
els grups polítics 
municipals.

Posa’t en 

Medallas de proyectos 
inacabados

Un Ayuntamieno 
en marcha

g.m.ciutadans@mont-roig.com

g.m.imm@mont-roig.com fi cmontroigdelcamp@gmail.com
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Què has fet 
AQUEST HIVERN?
A l’hivern també es pot aprofitar el temps! Si ets dels que ha participat en les 
diferents activitats que s’han programat al municipi... Busca’t!

FESTES SANT JOSEP
Pregó de les festes de Sant Josep de Miami Platja a càrrec de la veïna 
Lourdes Pacheco.

JOVENTUT  
Els joves van anar a esquiar a Andorra. 

Es tracta d’una de les propostes del 
programa Tok’l2. 

FESTES SANT JOSEP 
Els infants van participar a l’espectacle Gisela i el 

llibre màgic i van cantar la cançó de Frozen. 

FESTES SANT JOSEP
Els veïns de Miami Platja van 

pintar un mural a la façana de 
l’Escola Joan Miró!

FESTES SANT JOSEP
guanyadora del concurs 
#StJosepMiamiPlatja!

@pepifotografia 

FESTES SANT JOSEP
Nit d’humor amb l’espectacle de 

David Guapo, que va omplir el 
poliesportiu municipal de Miami 

Platja. 
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JORNADA SOLIDÀRIA
Més de 250 atletes van participar a la cursa Crematorrons, que enguany s’ha 

emmarcat dins d’una jornada solidària a favor de la donació de medul·la òssia.

CARNAVAL 
Els Kintus/es’17, protagonistes al Ball de Parelles de Mont-roig del Camp.

número 15 | Març 2017

JORNADA ESPORTIVA
Els assistents a la jornada esportiva van poder 

estrenar material, com les bicicletes de ciclo indoor.
JORNADA ESPORTIVA
Master class de zumba per reestrenar el poliesportiu de Miami Platja.

IV CURSA DE MUNTANYA 4 TERMES
La IV Cursa de muntanya 4 termes, organitzada pel CE 

l’Areny, es va celebrar el 12 de febrer amb un gran ambient.

POLÍTIQUES D’IGUALTAT I DE LES DONES 
Mont-roig del Camp (dreta) i Miami Platja (esquerra) van celebrar el Dia Internacional de les Dones amb diferents 

col·loquis sobre el paper de la dona en l’actualitat.
JOVENTUT  

El Casal de Joves K1 i K2 va fer una escapada a Benicarló per veure les falles.

CARNAVAL
Els més petits van poder gaudir del Carnaval amb una festa 

de confeti amb molta animació a Miami Platja!

JORNADA SOLIDÀRIA
Els més petits també van poder participar en les 

diferents activitats de la jornada, com les curses infantils.

CARNAVAL
Els més petits van gaudir del Carnaval amb una festa 

de confeti amb molta animació a Mont-roig del Camp!

 CARNAVAL
Els alumnes de la llar d’Infants Petete, l’Escola Joan 
Miró i l’Escola Marcel·lí Esquius van desfilar amb les 

seves originals disfresses.

JORNADA SOLIDÀRIA
Els infants van poder jugar i divertir-se en els inflables.
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Descobreix la nova aplicació mòbil de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

mont-roig miami participa

www.mont-roig .cat

descarrega-te-la!

Abril - juny
Titelles, teatre, 

musicals... per tal de 
fomentar l’oci cultural 
entre el públic familiar.

Mont-roig del Camp 
i Miami Platja
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Aquesta primavera no et perdis...

Consulta l'agenda 
actualitzada a:

www.mont-roig.cat

SETMANA SANTA

Del 10 al 17 d'abril
Participa en les activitats de 

Setmana Santa. Hi haurà 
excursions en BTT, sortides 
en caiac, animació infantil i 

molt més!

Mont-roig del Camp 
i Miami Platja

CURSOS DE 
FORMACIÓ

Abril - juny
Xerrades formatives i 
tallers de creixement 
professional. Cursos 
d'idiomes, cambrer/a 
de pisos, manipulador 
d'aliments, entre altres! 

Més informació a l'Ofi cina 
d'Impuls Econòmic

M3 MITJA MARATÓ 
DE MIAMI PLATJA

15 d'abril
Esdeveniment de 

running amb distàncies 
per a tots els públics, 
21k, 10k, 5k, i curses 

infantils. Hi haurà 
animació!

Poliesportiu de Miami Platja

TALLERS JOVENTUT

Abril - juny

El Casal de Joves K1 i K2  
organitza un taller de mini 
mones, de cuina grega i 
d'elaboració d'objectes 

amb material reciclat
Casal de Joves K1 i K2

SORTIDA JOVE AL 
TIBIDABO

6 de maig
El programa Tok'l2 dirigit 

als joves inclou una 
excursió al Tibidabo. 

Inscripcions fi ns al 21 d'abril al 
Casal de Joves K1 i K2

SANT JORDI

23 d'abril
Diverses paradetes de 
venda de roses i llibres. 
Participa en les diferents 

activitats que s’han 
organitzat per celebrar la 

diada de Sant Jordi!

Mont-roig del Camp i Miami 
Platja

XXXVI CONCURS 
LITERARI

Maig
S'obre la convocatòria per 

participar en el XXXVIè 
Concurs Literari Vila de 
Mont-roig. Animeu-vos!

Mont-roig del Camp i Miami 
Platja

ESPECTACLES PER 
ADULTS

Abril - juny
Programació cultural 
que portarà de forma 
periòdica propostes 
musicals i teatrals. 
Mont-roig del Camp 

i Miami Platja

CICLE 
INFANTIL

CLUB DE LECTURA

19h. diversos dies
Espai per comentar i 
debatre en grup les 

sensacions i emocions 
transmeses per una obra 

literària.
Biblioteca Joan Miró de Mont-
roig del Camp i Miami Platja

HORA DEL CONTE

18h. diversos dies
Una hora en què les 
històries surten dels 
contes i prenen força 
gràcies a un narrador. 

Biblioteca Joan Miró de Mont-
roig del Camp i Miami Platja

SANT JOAN

24 de juny
Celebra la festa i la 

revetlla de Sant Joan. 
Participa en les diferents 

activitats!
Mont-roig del Camp i Miami 

Platja

MERCATS TRASTOS 
FORA

Abril - juny
Durant aquest trimestre 
seguirà la programació 

dels mercats Trastos
Fora.

Mont-roig del Camp 
i Miami Platja

ELECCIÓ DE LA 
PUBILLA

13 de maig
Elecció de la Pubilla de 

Mont-roig del Camp 
2017. L'endemà es farà la 
recepció de les pubilles i 
dels hereus i la missa en 

honor a Sant Isidre.  

Mont-roig del Camp 

No t'arriba el 
COMUNICA?

 
Posa't en 

contacte amb 
comunicacio@
mont-roig.cat 

i sol·licita'l

¿Quieres este ejemplar en castellano?
Encuéntralo en las sedes municipales, ofi cinas OMAC, ofi cinas Nostraigua, en el CAP Miami Platja, 

en los establecimientos de la Avenida Barcelona y en las farmacias del municipio. 
También disponible en formato digital en www.mont-roig.cat/es.

Si no lo encuentra, llámenos al teléfono 977 170 440  o al 977 837 005. Se lo llevamos a su domicilio.


