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L'EMPRESA FCC
RENOVARÀ
L'ENLLUMENAT
S'aplicarà tecnologia LED
que redueix el consum

EL NADAL JA ÉS AQUÍ
65
65
L’encesa de l’arbre i
l’enllumenat nadalenc a
Mont-roig del Camp i a
Miami Plaja ha donat el
tret de sortida per segon any consecutiu a les
festes nadalenques.

Per segon any consecutiu, Montroig del Camp i Miami Platja
van donar el tret de sortida al
Nadal amb l’encesa del tradicional arbre. El calendari festiu va
iniciar-se el dia 1 de desembre
i s’allargarà fins al 15 de gener,
data en què se celebrarà la cursa
solidària Crema Torrons a Miami

Platja a favor de la donació de
medul·la òssia. Les dues enceses
van comptar amb un gran ambient de ciutadans que no es van
voler perdre les actuacions dels
més petits de l’Aula de Música,
l’actuació de la Coral Sant Miquel
a Mont-roig del Camp i del Club
de Rítmica de Miami Platja.
Com no podia ser d’altra manera,
durant les festes, els més petits
també podran gaudir de diverses
activitats, com són els parcs infantils de Nadal, el Tió, l’arribada
del Pare Noel, la benvinguda a
l’Home dels Nassos o la cavalcada dels Reis d’Orient. El calendari
també compta amb propostes

• Nou Mercat de
Nadal a Miami
Platja i Cursa Crema
Torrons solidària

juvenils, com els tallers de rebosteria, de costura, de decoració
nadalenca o de creació d’imants.
A més a més, podran participar en
els tornejos de futbolí, ping-pong
o de PES 2015 de PlayStation que
es realitzaran als Casals de Joves K1 i K2. Com és tradició, no
podem oblidar les revetlles que
s’organitzen per acomiadar l’any

ACTES PER A TOTS ELS
PÚBLICS I TOTES LES EDATS
al Poliesportiu de Mont-roig del
Camp i al Centre Polivalent de
Miami Platja, on es podrà gaudir
i ballar a partir de les 00.30 hores
Un any més, les entitats i associacions del municipi han tingut una
forta implicació en l’organització
i participació de nombroses activitats que es presenten aquest
Nadal.

L’adjudicatari de les obres de millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic del terme municipal de Mont-roig del Camp ha
estat la FCC, amb un pressupost
d’adjudicació dels treballs de 3'8
milions d'euros (IVA inclòs). L’adjudicatari ha ofert millores per un
import d’1'8 milions d’euros.
Un cop signat el contracte, abans
del 9 de gener, s’ha de redactar el
projecte executiu definitiu.A partir
d'aquí s’iniciaran els treballs de
camp començant per l’enllumenat
de la urbanització el Casalot, part
central de Miami Platja (zones on
no hi ha enllumenat o és molt deficitari) i progressivament la resta
de nuclis de població del terme.
La durada dels treballs es preveu
que sigui d’un any. Es renovaran
6.653 punts de llum els quals aniran equipats majoritàriament amb
tecnologia LED. L’estalvi energètic
previst arribarà a prop del 70% del
consum actual. Pàg. 7

EL PRESSUPOST INTENSIFICA L'AJUNTAMENT IMPULSA
LES INVERSIONS MUNICIPALS L'OCUPACIÓ AL MUNICIPI

UNANIMINAT PER DEMANAR
EL PASSEIG DE LES CALES

El pressupost per al 2017, (20'7 milions d'euros) continua
amb la dinàmica inversora iniciada enguany, intensificant-la
per donar cabuda a les inversions previstes al Pla d’Acció
Municipal (PAM 2016-2019), i al mateix temps mantenint
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera. Pàg. 5

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha demanat per
unanimitat de tots els grups municipals del consistori al
Ministeri de Foment una partida pressupostària que permeti posar en marxa el Passeig de les Cales de Miami Platja que té un projecte redactat des de fa sis anys. Pàg. 7

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha fet un esforç
aquest any i mig per crear directament llocs de treball a
través de plans d'ocupació i diverses contractacions per
l'increment de les necessitats, al mateix temps que ha impulsat la política formativa i ocupacional. Pàg. 8 i 9
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EDITORIAL
SUMARI

UN ANY DE CANVIS
Ens hi estem esforçant. En començar el mandat
suspeníem en transparència, ara estem ja al
notable i anant a per nota. No hi havia cap
pla per a la implantació de l’administració
electrònica, i en els pròxims mesos es podran
fer ja per internet els principals tràmits

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp
alcaldia@mont-roig.cat
Encarem aquest final d’any amb el
Pressupost Municipal per al 2017 que
portem a aprovació al Ple. Uns comptes
que el nostre Equip de Govern ha
treballat en el marc de la prudència
financera però amb voluntat de donar un
salt important en la capacitat inversora
de l’Ajuntament. El 2016 ha servit per
aprovar el nostre Pla d’Acció Municipal
de mandat, i per al 2017 presentem un
pressupost preparat per començar a
donar compliment a aquest pla.
El pressupost també respon a la reestructuració municipal que hem iniciat amb
voluntat de millorar la gestió i la prestació
de serveis als ciutadans. Hem posat

en marxa un procés de racionalització
administrativa, dissolent dues empreses
municipals per a crear una Entitat Pública
Empresarial, i apostant per un model on
els serveis es puguin prestar de manera
més eficient i directa.
Continuem prioritzant, tant en el nou
pressupost com en la nostra acció
de govern, les polítiques socials i
d’ocupació. Des de l’inici del mandat,
l’Ajuntament ha creat una setantena de
llocs de treball, malauradament menys
estables del que ens agradaria a causa
del marc normatiu estatal limitador
que no ens permet crear ocupació
més enllà dels reforços temporals, les

Enguany serà el segon Nadal que restaran
oberts els menjadors escolars per a
totes aquelles famílies que ho necessitin.
M’agradaria aprofitar aquesta tribuna per
donar les gràcies a totes aquelles persones i
empreses col·laboradores que ho fan possible

substitucions o els plans d’ocupació de
caràcter assistencial o subvencionats.
Tot i així, el nostre esforç per crear
ocupació no queda tan sols en la
contractació directa que hem realitzat.
Entre les nostres línies estratègiques es
troben també el foment de l’ocupació
a través de programes específics,
la formació ocupacional, el suport
empresarial o l’increment de serveis
contractats a les empreses locals. No
perdem oportunitats per a fomentar
l’ocupació i per això hem iniciat un pla
de promoció de les zones industrials
del municipi, amb l’objectiu de fer-nos
més atractius per a inversors que vulguin
instal·lar-hi els seus negocis i generar
llocs de treball.
Pel que fa a l’empremta més social
d’aquest Equip de Govern, és de justícia
recordar que enguany serà el segon
Nadal que restaran oberts els menjadors
escolars per a totes aquelles famílies
que ho necessitin. M’agradaria aprofitar
aquesta tribuna per donar les gràcies
a totes aquelles persones i empreses
col·laboradores que ho fan possible.
Hem complert, tot just, un any i mig
de mandat. Un temps en el que hem

APUNTA’T ALS CAFÈS AMB L’ALCALDE!

fet fonamentalment un treball de cuina
que ha de començar a fer visibles els
seus fruits durant el 2017. La nostra
administració no sempre és àgil, i
per això hem posat els ingredients
necessaris per millorar els servei que
donem als ciutadans, i per agilitzar la
tramitació administrativa.
Ens hi estem esforçant. En començar
aquest mandat suspeníem en transparència, ara estem ja al notable i
anant a per nota. No hi havia cap pla
per a la implantació de l’administració
electrònica, mentre que en els pròxims
mesos es podran fer per Internet els
principals tràmits amb l’Ajuntament.
No teníem una estructura organitzativa
adequada ni moderna, i ara estem
establint noves maneres de treballar
basades en l’eficiència i l’assoliment
d’objectius. Poc a poc, anirem posant
al dia aquest ajuntament. Les primeres
passes, decidides, ja s’han donat.
No voldria acabar aquest escrit sense
desitjar-vos a tots i a totes unes bones
festes. Espero de tot cor que amb el nou
any es compleixin els vostres desitjos.
Per la nostra part, seguirem treballant
per millorar la qualitat de vida al nostre
municipi. Bon Nadal i millor 2017!
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ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

NOVA ESTRUCTURA MUNICIPAL
PER MILLORAR LA GESTIÓ
L'Ajuntament ha aprovat la dissolució de les societats municipals EMOMSA i EMSSA i la creació de Nostreserveis
LA NOVA ESTRUCTURA MUNICIPAL
PER QUÈ UNA REESTRUCTURACIÓ MUNICIPAL?

EFECTES DE LA DISSOLUCIÓ D’EMOMSA I EMSA

Per tal de donar compliment a LLEI DE RACIONALITZACIÓ de l’administració
cal dissoldre les dues empreses mercantils per convertir-la en una sola, i així
reduir l’estructura empresarial de l’Ajuntament.

Es reassignen serveis a l’Ajuntament
Es fusionen els serveis de naturalesa econòmica en
una nova entitat pública empresarial.

S’aprofita aquest marc normatiu per pensar una estructura que MILLORARÀ
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS, reubicant els serveis de les actuals empreses
allà on es puguin prestar de manera més directa i eficient.

Els treballadors passen a l’ajuntament o a la nova
epe segons el servei al qual estiguin adscrits amb
els mateixes condicions i drets laborals.

Aquesta reestructuració també permetrà un major CONTROL DE LA
DESPESA PÚBLICA, doncs cada servei tindrà un control financer més directe
per part de l’entitat que la gestiona.

EL NOU ESCENARI MUNICIPAL

TRASPÀS DE SERVEIS
Turisme, Promoció
Econòmica, Joventut,
Festes, Cultura, Serveis
Socials, Educació
(excepte llars d’infants).

NOSTRESERVEIS

NOSTRAIGUA

Entitat Pública
Empresarial (EPE)
de Serveis i Obres
Municipals

Entitat Pública
Empresarial (EPE) per
a la Gestió del Cicle
Integral de l’Aigua

Serveis que
presten
actualment
EMOMSA i
EMSSA
Transports, llars d’infants,
escola de música, neteja
d’equipaments municipals,
manteniment d’espais
públics, obres/brigada.

L’AJUNTAMENT, TAMBÉ MILLORA LA SEVA ESTRUCTURA
La reestructuració
municipal també
afecta directament a
l’Ajuntament. Així, es vol
impulsar la MILLORA
DE L’ESTRUCTURA DE
L’ORGANITZACIÓ.

La dissolució de les dues empreses
municipals s'ha realitzat per tal
de donar compliment a la llei de
racionalització de l'administració
municipal tal i com reclama el
govern estatal. Per aquest motiu
es passaran alguns dels serveis
prestats directament a l'Ajuntament
de Mont-roig del Camp i la resta
els assumirà la nova Entitat Pública
Empresarial (EPE), Nostreserveis.
El plenari de l'Ajuntament de Montroig del Camp va tirar endavant a
principis del passat mes de novembre l'aprovació inicial de la dissolució
de les dues empreses municipals que
operaven al municipi, la d’obres i manteniment (brigades, EMOMSA) i la de
prestació de serveis (EMSSA).
Per tal de donar compliment a la llei de
racionalització de l’administració local
cal fer una fusió de les dues empreses, passant serveis per a què siguin

Es busca també a la “casa
mare” la MILLORA EN LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS,
tant d’aquells que
actualment presta com els
que assumirà després de
la dissolució d’EMOMSA
i EMSA i la creació de la
nova EPE.

prestats directament per l’Ajuntament
i deixant algunes competències en una
nova Entitat Pública Empresarial, de la
qual també se'n va aprovar la constitució en aquest ple.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp recupera la gestió directa dels serveis que no tenen
una naturalesa econòmica i que bàsicament se situen dins les àrees de
Turisme, Promoció Econòmica, Joventut i Organització de Festes, Cultura,
Serveis Socials i Educació, passant de

• L'Ajuntament recuperarà
la gestió directa de
Joventut, Educació,
Turisme, Promoció
Econòmica, Serveis Socials
i Cultura.

Es regularitza la
prestació de serveis
directes, podent oferirlos amb PERSONAL
PLENAMENT PROPI.

100%
100%
NOSTRESERVEIS TINDRÀ EL
100% DE CAPITAL MUNICIPAL

l’actual forma de gestió mitjançant un
instrument de gestió (societat mercantil de capital íntegrament municipal) a
una forma de gestió directe pel mateix
Ajuntament.
El ple va aprovar també la constitució
d’una nova entitat pública empresarial
(EPE) local que es dirà Nostreserveis,
amb capital 100% municipal, per a la
gestió directa dels serveis de transport
municipal (en el qual també cal incloure els serveis de transport escolar
i transport adaptat). La nova empresa
també tindrà les competències en la

S’elabora un NOU
ORGANIGRAMA D’ESCALA
ADMINISTRATIVA ON
TOTHOM S’HI RECONEIX,
tothom sap el lloc que ocupa
i quin lloc ocupen els seus
companys. L’objectiu és que
tot el personal tingui una
visió global de l’organització
que es pugui fer seva amb
ple coneixement.

gestió de les Llars d’infants, Esports,
Escola de Música, Obres i Manteniment d’equipaments i de l’espai públic
(incloent-hi l’enllumenat públic, parcs
i jardins, neteja i d’altres tasques de
manteniment).
Aquesta reestructuració de les empreses
municipals, en la qual han participat tots
els grups municipals de l'Ajuntament de
Mont-roig del Camp en el seu disseny,
entrarà en funcionament un cop estigui
el procés administratiu enllestit després
del període d'al·legacions i un cop un
plenari l'aprovi de forma definitiva en
els primers mesos del 2017.

• La nova empresa
pública gestionarà
les llars d'infants, Esports,
Obres i Manteniment
i l'Escola de Música
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AJUNTAMENT

MÉS PRESSUPOST I INVERSIONS
PER AL 2017 A TOT EL MUNICIPI

El Ple aprova el nou Pressupost Municipal, que preveu un increment global de l’11’8% i un augment de la inversió del 316%
El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp ha aprovat en la darrera
sessió el Pressupost Municipal
per al 2017, amb el vot favorable
de l'equip de govern i Ciutadans,
l'abstenció de la FIC i el vot
negatiu de CiU i Esquerra. Aquest
pressupost preveu uns ingressos i
despeses que ascendeixen a 20'7
milions d'euros, gairebé el 12% més
respecte del de 2016. El pressupost
consolidat (la suma del pressupost
municipal i el de Nostreserveis i
Nostraigua) ascendeix a 29 milions
d'euros.
Es tracta d’un pressupost que manté
l’equilibri, l’estabilitat i la sostenibilitat financera dels darrers anys, tal i
com preveuen les exigències legals. A
la vegada, i fruit de la reestructuració
municipal, el Pressupost contempla la
reubicació i reclassificació de partides
d’acord amb els serveis que assumirà
l’Ajuntament després de la dissolució
de les empreses municipals EMSSA
i EMOMSA, i tenint en compte que
altres serveis es traspassen a la nova
Entitat Pública Empresarial, Nostreserveis.
En aquesta línia, cal destacar l’increment de les despeses de personal
fruit de la incorporació de treballadors provinents de les empreses dissoltes i de la revalorització salarial de
la plantilla.
Les partides destinades a inversions
experimenten l’increment més destacat, seguint la dinàmica iniciada el
present any amb actuacions com la
de l’enllumenat públic o l’arranjament
dels passejos Marítim i Mediterrani.
Increment del 316%
S’incrementen en un 316%, i es preveuen actuacions que abasten des de
petites millores a la via pública, en recursos turístics o en els centres educatius, fins a importants inversions de
transformació urbana (vegeu el destacat d’inversions que surt en aquesta
mateixa plana per a més informació).
Pel que fa a les àrees o regidories,
aquelles que surten reforçades són
les que fomenten l’ocupació o l’activitat econòmica local. En aquest sentit, són Turisme; Educació, que incrementa la seva dotació malgrat que les
partides relacionades amb les despeses de les Llars d’Infants es traspassen a Nostreserveis; el Pla de Barris,
que experimenta un gran increment
pressupostari; i les de Via Pública i
Medi Ambient.

LES XIFRES DESTACADES DEL PRESSUPOST
2017

2017

20'7

2016

milions d'euros
2016

NOSTRESERVEIS

3'5

milions d'euros

NOSTRAIGUA

El pressupost de
2017 ascendeix a
20.787.917,14 euros. El
que suposa un 11’82%
més que el de 2016.

Les inversions s’incremen
un 316%, amb gairebé 1’9
milions més, per tal de
començar a desplegar les
inversions previstes al pam.

LÍNIES GENERALS DEL PRESSUPOST

Es preveu l’aprovació d’uns comptes que mantinguin
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera,
i que també mostren prudència en la previsió
d’ingressos.
El pressupost per al 2017 continua amb la dinàmica
inversora iniciada enguany, intensificant-la per donar
cabuda a les inversions previstes al Pla d’Acció
Municipal (PAM 2016-2019).
Els comptes suposen el resultat de la reestructuració
municipal
iniciada,
amb
incorporacions
o
reclassificacions de partides pressupostàries segons
on s’assignen els serveis municipals, és a dir, si
s’absorbeixen per l’Ajuntament o passen a la nova
Entitat Pública Empresarial Nostreserveis.
Les àrees que es veuen més reforçades en aquest
Pressupost són les que fomenten l’ocupació i
l’activitat econòmica, com la de Turisme, i les de
Noves Tecnologies i Innovació Administrativa a causa
de la posada en marxa de l’administració electrònica
i la modernització del funcionament intern de
l’Ajuntament.
Es manté l’esforç pressupostari encetat el 2016
en l’àmbit de la via pública, per seguir millorant el
manteniment de camins, zones verdes, asfalt de
carrers i voreres; així com de les àrees més socials
com Educació i Serveis Socials.
Es reimpulsa el Projecte de Pla de Barris de la Florida
de Miami Platja, que incrementa la seva dotació
pressupostària per a portar a terme actuacions de
caire social i on recauen algunes inversions del nou
pressupost.

4'7

milions d'euros

29 milions €
Pressupost consolidat

MÉS DE 2'5 MILIONS EN
INVERSIONS
Del total del pressupost per al nou
exercici, es preveuen destinar 2’5
milions d’euros a inversions. Aproximadament la meitat d’aquest
import es finançarà amb préstecs i
un 25% amb subvencions. La resta
es pagaran amb recursos ordinaris
i fons d’altre tipus. Les principals
inversions s’han previst per donar
compliment al Pla d’Acció Municipal
aprovat a l’abril.
Entre les inversions més importants
previstes destaquen l’arranjament
de les places de les Oliveres de Miami Platja, amb 400.000 euros, i Miramar de Mont-roig del Camp, amb
350.000 euros. La construcció del
Club de Mar de la Platja Cristall costarà 275.000 euros, la meitat dels
quals provenen d’una subvenció.
Es destinen 250.000 euros a l’arranjament de voreres i la supressió de
barreres arquitectòniques, una xifra
que s’igualarà amb la prevista per a
noves instal·lacions esportives a l’aire lliure.
Altres inversions importants (de
més de 100.000 euros) són les destinades a la compra de material i
software informàtic que permetran
la correcta implantació de l’administració electrònica. També s’ha
previst la renovació d’una part de la
flota de vehicles municipals que es
compraran de tipus elèctric i la instal·lació de punts de recàrrega, que
també obtindran subvenció.

TOTA LA INFORMACIÓ DEL NOU PRESSUPOST AL WEB WWW.MONT-ROIG.CAT
Consulta la informació actualitzada.
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EDUCACIÓ

DEMANDA D'UN CICLE FORMATIU
L'Ajuntament demana al govern de la Generalitat que concedeixi un cicle formatiu de grau mitjà d'activitat fisicoesportives
El Departament d’Educació de
l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp ha impulsat en els darrers
mesos diverses accions per millorar
els centres educatius del municipi, a més de col·laborar amb el
projecte Aprendre a nedar i continuar reclamant al departament
d’Ensenyament un cicle formatiu
de grau mitjà d’activitats fisicoesportives al nostre municipi.
Des de l’Ajuntament es continua lluitant per aconseguir un cicle formatiu
de grau mitjà d'activitats fisicoesportives en el medi natural en el nostre
municipi. Aquest cicle és de la mateixa
família que el cicle superior d'animació
sociocultural; la intenció és oferir una alternativa perquè els nens i nenes que
no desitgin estudiar batxillerat puguin
estudiar aquests cicles, enfocats al sector del turisme, ja que a l’actualitat és
el nostre principal motor econòmic. La
implantació d'aquest cicle formatiu de
grau mitjà refermaria la vessant esportiva del municipi i de retruc la seva vessant econòmica, a més d'ajudar a posar

• La sortida professional
dels alumes estaria
pràcticament garantida
atesa la gran oferta
d'empreses del sector

MILLORES ALS CENTRES EDUCATIUS
CEIP Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp:
• Noves cortines a les aules
• Aigua osmotitzada al menjador i a la cuina
• Adquisició de taula calenta al menjador
• Nova aula pels nens amb diﬁcultats
• Servei de porter automàtic
CEIP Joan Miró de Miami Platja:
• Nova centraleta telefònica
• Instal·lació de sis bancs de fusta al pati
• Aigua osmotitzada al menjador i a la cuina
• Reparació del sistema de recollida d’aigües pluvials
• Recoberta amb suro de quatre aules per millorar la sonoritat
CEIP Marcel·lí Esquius de Miami Platja:
• Nous sistemes d’aire condicionat
• Nou sistema d’ombra al pati de l’escola
• Nou sistema d’aigua osmotitzada pels nens
• S’instal·laran 2 fons al pati i al parc adjunt a l’escola
• Es trasplantaran les plantes de Margalló del pati exterior per evitar accidents

en valor la creació de noves acvitats
que actualment hi manquen. La sortida
professional dels alumnes que realitzessin aquest cicle formatiu estaria pràcticament garantida, atesa la gran oferta
d'empreses al seu abast on poder realitzar les pràctiques i començar la seva
vida laboral
En les últimes setmanes s'han mantingut diverses reunions amb la direcció
dels serveis territorials de Tarragona,
amb el director general dels centres
educatius, amb el responsable de la
formació professional a Tarragona,

amb el director d'inspectors, amb l'inspector del nostre municipi i amb la direcció de l'Institut Antoni Ballester per
aprofundir sobre aquest tema. Ara mateix s'espera una resposta al respecte.
L’Ajuntament també ha demanat la
creació d'un institut independent a
Miami Platja, per deixar de ser una
secció del Antoni Ballester. En aquesta reclamació el consistori va de la mà
de la direcció del centre, els caps d'estudis i l'Associació de Pares i Mares,
com no podria ser d'una altra forma.
L'Ajuntament considera que aquesta

CAMPANYA ESCOLAR
'APRENDRE A NEDAR'
Aquest darrer trimestre de l’any
2016 ha finalitzat a l'escola Joan
Miró el projecte ‘Aprendre a nedar’,
destinat a 36 alumnes de tercer
de primària finançat íntegrament
per l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp. Tant la direcció del centre
com les famílies han transmès a
l’Ajuntament que ha estat un gran
èxit i una gran motivació per als
nens. Es tracta d’una activitat que va
néixer per la iniciativa d'algunes mares de les diferents escoles del nostre municipi i que continuarà els dos
propers trimestres a l'escola Marcellí i Mare de Déu de la Roca, amb 36
i 48 alumnes respectivament.

secció acabi esdevenint en un institut independent per donar la millor
resposta a una població creixent que
demanda aquest equipament a Miami
Platja.
D’altra banda, als diferents centres educatius del municipi, el CEIP Mare de
Déu de la Roca, el CEIP Marcel·lí Esquius i el CEIP Joan Miró s’han fet diverses inversions, algunes de les quals ja
estan finalitzades i altres en marxa. També està previst repartir entre els centres
educatius 25.000 euros pel projecte de
reciclatge de llibres de text.

SALUT PÚBLICA

CURSOS SOBRE EL DEA

Primera tanda de les sessions informatives sobre els desfibril·ladors
Finalitzen els set cursos gratuïts i
oberts a tota la població, que la regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament
de Mont-roig del Camp, havia programat durant els mesos de novembre i
desembre sobre la reanimació cardiopulmonar amb Desfibril·lador Extern
Automàtic (DEA).
Després d’aquesta primera tanda, les
sessions es continuaran fent en el futur
amb l’objectiu que tots els ciutadans
del municipi que ho desitgin puguin

formar-se en la utilització d’aquests
aparells que poden ser de gran utilitat en casos d’urgència quan algun veí
pugui patir una possible aturada cardiorespiratòria. Donat que el municipi
compta amb una xarxa de desfibril·ladors externs automàtics, el personal de
l’Ajuntament també ha rebut formació
sobre la correcta utilització dels DEA.
Aquests cursos són una de les actuacions en temes de Salut Pública incloses
al Pla d’Acció Municipal 2016-2019.

Suport al CAP 24 hores
L'Ajuntament de Mont-roig del Camp
manté el compromís amb els veïns
del municipi representats en la Plataforma CAP Miami 24 hores que reclama al departament de Salut l'obertura d'aquest equipament les 24 hores
del dia i els 365 dies de l'any.
La petició d'aquest col·lectiu permetria comptar amb un centre de salut
amb atenció continuada que donés
cobertura a les necessitats del territori.
En una trobada impulsada ja fa uns
mesos per l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp amb els responsables territorials de Salut i amb els membres
de la Plataforma, els representants

de la Generalitat es van comprometre a estudiar aquesta possibilitat i
a prendre una determinació en els
propers pressupostos. No obstant,
a hores d’ara encara no s'ha rebut
una resposta. En aquest sentit, i per
aquest motiu, el consistori ho tornarà
a reclamar a Salut amb l'objectiu que
aquesta petició sigui atesa.
Les demandes de la Plataforma van
ser reforçades fa uns mesos unànimement per tots els regidors de
l’Ajuntament, que, de fet, en la sessió plenària del mes de maig, van votar a favor d’una moció de suport a la
petició de la Plataforma Cap Miami
24 hores.

Lluita contra la processionària
El Departament de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
ha posat en marxa, un any més, la campanya de prevenció i control contra la
processionària.
En aquest sentit, l’Ajuntament ha sol·licitat al Departament d’Agricultura de la
Generalitat la col·laboració excepcional
de mitjans aeris per combatre la plaga
d'aquestes erugues. Així, en el mes de
novembre, es va procedir al tractament
mitjançant un helicòpter que sobrevolava les zones boscoses. El tractament en
la resta de zones del municipi on hi ha
afectació, sempre en espais públics, es
fa sobre el terreny. Tanmateix, l’Ajuntament ha editat uns tríptics informatius

amb recomanacions i accions a seguir
per mantenir en un nivell baix les poblacions de la processionària. Els fulletons
donen a conèixer diferents accions que
duu a terme el consistori per controlar-la
en els espais públics. També s'inclouen
consells a seguir en cas d’irritació. En
l’àmbit particular, es recomana contractar empreses homologades per fer el
tractament als nostres jardins.
Cal tenir en compte la perillositat dels
pèls urticants que tenen les erugues en
els estadis avançats de desenvolupament (de novembre a març), per això és
important contactar amb professionals
per evitar problemes en les persones i
també en els animals.

número 14 | Desembre 2016

www.mont-roig.cat

7

SUMARI
GRANS
PROJECTES

CLAM PEL PASSEIG DE LES CALES

El Ple de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp reclama per unanimitat al Ministeri de Foment inversió per aquest projecte
Consens de tots els grups
municipals presents a
l'Ajuntament de Mont-roig
del Camp per reclamar de
nou al Ministeri de Foment
la dotació pressupostària
necessària per executar
el passeig de les Cales de
Miami Platja.
El ple ordinari de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
de novembre va aprovar per
unanimitat de tots els grups
municipals demanar al nou
Govern de l’Estat espanyol
la incorporació d’una partida
pressupostària per a l’execució del projecte redactat l’any
2010 del Passeig de les Cales
ja que ara mateix només hi ha
executat 1’5 quilòmetres de
passeig marítim del total de
12 quilòmetres lineals que té
el litoral del municipi.
L’Ajuntament considera un

• El projecte,
redactat des de l'any
2010, està preparat
per la seva execució
quant tingui dotació

greuge comparatiu respecte
d’altres localitats de costa i
turístiques de la zona on els
successius ministeris competents en costes han realitzat
intervencions i projectes de
construcció de passejos marítims.
Els grups municipals coincideixen que l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp ha actuat amb responsabilitat i ha
fet l’esforç de protegir i millorar el litoral del municipi. En
aquest sentit, ja el 2001 es va
modificar el seu planejament
urbanístic per convertir totes
les cales aleshores edificables
en zones verdes. La inversió prevista per a l’execució
d’aquest passeig ascendeix
a 11'8 milions euros. Després
de 6 anys, l’Estat no ha executat cap fase del projecte,
continuant així l’oblit institucional. Primer amb l’excusa
de la crisi econòmica, després per la incertesa política derivada de la manca de
Govern de l’Estat. Per aquest
motiu i amb la constitució del
nou Govern de Mariano Rajoy, l’Ajuntament li demana
aquesta partida extraordinària en els propers pressupos-

Imatge virtual del futur Passeig Marítim de les Cales de Miami Platja.

tos. Així mateix, els grups
municipals es comprometen
a traslladar aquesta petició
als representants de les seves
respectives formacions polítiques a Madrid per tal que
puguin influir en la inclusió
d’aquesta partida als Pressupostos de l’Estat.
Dissenyat per l'estudi Capella
El passeig va ser dissenyat
per l’estudi d’arquitectura i
disseny Capella Garcia Arquitectura, del reconegut Juli

MANTENIMENT

OBRES DE MILLORA A LA FAÇANA MARÍTIMA A MIAMI PLATJA
L'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha pavimentat en els últims mesos diversos carrers de la façana marítima del municipi que estaven molt malmesos pel
pas del temps i pel pas habitual dels vehicles que circulen per aquesta zona
turística i residencial de Miami Platja.

NOU ENLLUMENAT PÚBLIC
En unes setmanes està previst la signatura del contracte amb FCC que ha estat
l'adjudicatària de la millora de l'enllumenat a tot el municipi per un valor de 3'8
milions d'euros Es renovaran 6.653 punts de llum que aniran equipats amb tecnologia LED, amb un estalvi energètic de prop del 70% respecte l'actual.

Capella. A disset metres sobre el nivell del mar, des de
la Platja Cristall i fins a la de
l’Estany Gelat, el passeig recorrerà els penya-segats i les
sis cales amb les quals compta

14
14

14 MILIONS ÉS EL PRESSUPOST
APROXIMAT DEL PROJECTE

Miami Platja. Fins ara només hi
ha executat un tram d’1’5 quilòmetres a la zona de la platja
Cristall finançats íntegrament
per la iniciativa privada ja que
Foment no hi va invertir.
El projecte del Passeig de les
Cales tenia un pressupost proper als 14 milions i per aquest
l'Ajuntament de Mont-ropig
del Camp recorda que la seva
proposta a Costes era de dividir la seva execució en set fases per poder-lo assumir d’una
forma més fàcil.

OBRA PÚBLICA

MILLORES A LA ROTONDA DEL DR. GIL VERNET
Han començat les obres d'arranjament i millora d'aquesta rotonda que fa cruïlla
amb les avingudes Príncep d'Espanya i Dr. Gil Vernet que s'ha convertit en una
de les principals vies d'accés al nucli de Miami Platja. S'hi instal·laran també unes
lletres decoratives amb el nom de Miami Platja, en una segona fase.

NOVA BARANA DE FORJA A MONT-ROIG DEL CAMP
El senyor Simó ha acabat darrerament la barana de forja que s’ha instal·lat davant l’Església Vella. Per l’elaboració d’aquest element singular del mobiliari urbà
s’han utilitzat els elements de forja que hi havia a l’antiga porta de l’Església i que
el senyor Simó va conservar amb l’objectiu de donar-los una nova funcionalitat.
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OCUPACIÓ

CONTINUA L'ESFORÇ
PER GENERAR OCUPACIÓ

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha creat una setantena de llocs de treball en l'any i mig de l'actual mandat
LES DADES

ORGAN CONCEDENT

DEPARTAMENT

PROGRAMA

CONTRACTES

DURADA

PRESSUPOST

GENERALITAT

SOC

Treball i formació (5 aux.Admn
oﬁcines majors 45 anys)

5

6 mesos

37.751,40 €

37.751,40 €

GENERALITAT

SOC

Garantia Juvenil

5

6 mesos

55.000,00 €

55.000,00 €

GENERALITAT

SOC

TREBALL ALS BARRIS,
construcció passos vianants
adaptats, al barri La Florida

8

6 mesos

89.826,17 €

89.826,17 €

AJUNTAMENT

Recursos Humans

Pla d'ocupació 2016

20

2 mesos

84.500,00 €

-

AJUNTAMENT

Recursos Humans

Pla d'ocupació 2016/2017

30

3 mesos

83.644,25 €

-

L'Ajuntament de Mont-roig del
Camp ha realitzat un esforç econòmic
per donar suport en aquest mandat
als ciutadans del municipi que es
troben en situació d'atur. Per aquest
motiu s'han convocat diversos plans
d'ocupació que han donat formació
i ocupació a 50 persones durant tres
mesos. A més, també s'han creat
llocs de treball per joves llicenciats
amb contracte de pràctiques i per a
majors de 45 anys.
L'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha
fet un esforç econòmic aquest mandat
per posar en marxa nous Plans d'Ocupació Municipals que han donat feina
a 50 treballadors del municipi que es
trobaven en situació d'atur. La inversió
realitzada pel consistori de Mont-roig
del Camp ascendeix a 168.000 euros
aportats directament pel consistori. Però
aquests no han estat els únics llocs de
treball que s'han creat aquest mandat
ja que també es van incorporar durant
sis mesos un total de cinc auxiliars administratius majors de 45 anys que han fet
feines de suport a l'Ajuntament amb un

• S'acaba de posar
en marxa el darrer pla
d'ocupació que ocupa 30
persones fins a mitjan del
mes de març
pressupost de 37.750 euros aportats pel
Servei d'Ocupació de Catalunya i també cinc joves llicenciats que es van incorporar a mitjans de novembre i durant
sis mesos en diferents departaments
de l'Ajuntament amb un pressupost de
55.000 euros procedent del SOC a través del Fons Social Europeu.
Arranjament de passos de vianants
Per últim, l'oficina de Pla de Barris també
contractarà 8 persones més en situació
d'atur: 3 oficials de primera i 5 peons
que es dedicaran a la construcció de
passos de vianants adaptats al barri de
la Florida.
Respecte als Plans d'Ocupació Municipals, el primer dels que s'han desenv

volupat aquesta mandat, va iniciar-se el
2016 i va ocupar 30 persones que es van
encarregar d’arranjar les voreres deteriorades, la neteja i adequació de zones
verdes, la neteja i caracterització d’abocadors incontrolats al terme municipal i,
finalment suport als jardiners de la brigada municipal en les tasques de poda.
El nou Pla d’Ocupació Municipal, que
tot just començarà a funcionar en uns
dies, ha permès la contractació de 5 peons de jardineria per l’arranjament de
zones verdes i arbrat viari, 5 peons per
la neteja de vials, zones verdes i espais
públics i 3 oficials de primera i 7 peons
de la construcció per a la reparació de
diversos espais públics.
La proposta té un objectiu doble. D’una
banda contribuir a la dinamització laboral i social del municipi, tot reduint l’alt
índex d’atur i creant llocs de treball en
un període baix d’activitat econòmica.
De l’altra, contribuir a millorar la provisió
de béns i serveis que s’ofereixen des de
l’Ajuntament com són els de jardineria,
neteja o arranjament de serveis públics.

SUBVENCIÓ

FORMACIÓ
OCUPACIÓNAL
Paral·lelament a la creació directa
de llocs de Treball, l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp ha fet esforços
per promocionar les zones industrials del municipi amb l’objectiu de
l’arribada de noves empreses que
acabin creant llocs de treball pels
nostres veïns. Al mateix temps, el
consistori, a través de la regidoria
d’Impuls Econòmic i l’oficina de Pla
de Barris ha organitzat diversos cursos de formació dirigits a persones
en atur com també a empreses, autònoms, empresaris i joves, per tal
de millorar les seves competències davant el món laboral. Aquests
cursos han comptat amb la participació de 240 persones que s’han
format en manipuladors d’aliments,
francès, anglès, informàtica, e-commerce, xarxes socials, aparadorisme i habilitats comunicatives, entre
d’altres.

L'Ajuntament convoca
set noves borses de treball

Reconeixement als processos
de contractació de personal

La llei d'estabilitat pressupostària impedeix a les administracions locals
incrementar la plantilla laboral amb
nous professionals. Amb tot, des de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp
ha pogut crear tres llocs de treball
que es necessitaven per cobrir diverses necessitats com és el cas d'un
tècnic informàtic, un administratiu de
suport a la trasparència i un tècnic
de serveis socials. En aquest sentit,

La Comissió de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
ha estat seleccionada com a una Bona
Pràctica i ha estat inclosa al Banc de
Bones Pràctiques (BBP) del Govern
Local de la Federació de Municipis de
Catalunya i de la Fundació Carles Pi i
Sunyer. El Banc de Bones Pràctiques
ha valorat aquesta experiència com
una aportació innovadora i de qualitat
en la temàtica de Recursos Humans.

s'han incorporat en els darrers mesos
un arquitecte tècnic, un educador, un
enginyer i també un tècnic de comunicació per cobrir diverses necessitats
que requereix el correcte funcionament de l'administració local.
L'Ajuntament també ha obert la convocatòria de set noves borses de treball per contractar diversos treballadors municipals, que s'incorporaran
en breu.

La comissió desenvolupa exclusivament funcions d’informe i proposta
en relació a les iniciatives municipals
relatives als RRHH i està formada per:
L’Alcalde, un representant de tots els
grups municipals, quatre representants dels treballadors municipals,
quatre ciutadans escollits a l’atzar, el
secretari municipal, amb veu i sense
vot i la responsable de Recursos Humans, amb veu i sense vot.
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AJUNTAMENT

IMPULS ECONÒMIC

Aposta pels joves
amb formació

Assistència
als aturats
BORSA DE TREBALL MUNICIPAL I CLUB DE FEINA

Assistències i Consultes:
444 a Mont-roig del Camp
1448 a Miami Platja

1.892
98
178

Ofertes de treball gestionades
Inscrits a la Borsa de
Treball Municipal

11,6 %
A través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), i
gràcies al programa Garantia Juvenil, l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp ha
realitzat la contractació de
cinc joves menors de 30
anys amb formació universitària o amb un certificat
de professionalitat per
prestar els seus serveis
sota la modalitat contractual de pràctiques.
Aquest programa de Garantia Juvenil està subvencionat pel Fons Social
Europeu.
Concretament,
l’Ajuntament, com a entitat beneficiaria i mitjançant
un mòdul de subvenció
per contracte, ha rebut un
ajut de 55.000 euros en
total per la contractació
d’aquestes cinc persones
inscrites als plans de Garantia Juvenil a Catalunya.
Els joves, que s’incorporen
per un període de sis mesos
a jornada completa, han de
realitzar tasques de suport

en diferents departaments
com promoció econòmica,
informàtica, comunicació,
planejament i urbanisme.
La seva incorporació va tenir lloc a mitjans del mes de
novembre i s’estendrà fins a
principis de maig. L’objectiu

• L'objectiu és
crear oportunitats
laborals als joves i
als grups amb més
dificultats
és que durant la seva estada laboral, els contractats
puguin adquirir aptituds i
desenvolupament professional. A més, aquest període com a treballadors està
sota la supervisió d’un tutor
que ha de deixar constància, mitjançant un informe,
de la progressió de la persona en el lloc de treball.
Amb tot, la finalitat és millorar la seva ocupabilitat

amb l’adquisició de competències derivades de la
pràctica professional, de
manera que sigui possible
la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.
D'altra banda, cal recordar que fa aproximadament un any, l’Ajuntament,
a través d’una subvenció
de 37.751,40 euros del
programa Treball i Formació del SOC, va contractar
cinc auxiliars administratius
majors de 45 anys que es
trobaven en situació d’atur.
En aquesta ocasió l'objectiu era afavorir la reinserció laboral de persones
amb situacions d’atur de
llarga durada i incloses en
els grups amb més dificultats
socio-econòmiques.
Els contractes, que van finalitzar el mes de maig, tenien una durada de sis mesos. Es tracta del tercer any
que l’Ajuntament de Montroig del Camp sol·licita
aquesta subvenció al SOC.

El 11,65% de les persones
actives empadronades en
el municipi estan al atur.

Un any més, des de la
Borsa de Treball i el
Club de Feina s'ha donat
assistència a les persones
demandants d'ocupació i
a les empreses que sol·liciten personal.
En aquest sentit, la Borsa
de Treball Municipal ha rebut durant aquest any 178
inscrits, bona part d’aquest
nombre la comprenen persones que tenen entre 31 i
40 anys. Aquest servei, que
s’ofereix des de l’Àrea d'Impuls Econòmic de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp, té com a objectiu
incidir en el mercat laboral i
donar assistència als aturats
i a les empreses. Cal tenir
en compte que l’11,65% de
les persones actives empadronades al municipi estan
a l’atur.
El mes que més inscripcions ha tingut ha estat març,
amb 26 enregistraments. Es
destaca que la gran majoria
dels inscrits són del muni-

cipi, amb un total de 146
persones, i que, tot i que la
diferència no és significativa, són les dones les que en
fan més ús de la Borsa de
Treball seguint la línia dels
darrers anys. D’altra banda,
el Club de Feina ha dut a
terme 1.892 assistències,
444 a Mont-roig del Camp
i 1.448 a Miami Platja.
Pel que fa al sector hoteler i
turístic, seguit de l’industrial, és el que més personal
ha sol·licitat durant aquest
2016, precisament perquè el turisme és un dels
àmbits que més presència
empresarial té al municipi.
En total, s’han gestionat 98
ofertes de treball.

178
178
INSCRIPCIONS A LA
BORSA DE TREBALL

PLA DE BARRIS

8 llocs de treball al Pla de Barris
Els contractes es faran a través d'una subvenció del SOC
L'Ajuntament de Mont-roig
del Camp, a través del Pla
de Barris de la Florida de
Miami Platja, ha rebut una
subvenció a través del SOC
per la contractació de 8 persones desocupades durant
sis mesos.
El 7 de desembre de 2016 el
Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement a
la subvenció de 89.826 euros
sol·licitada per l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp en referència a la convocatòria de
Programes de suport als territoris amb major necessitat de
reequilibri territorial i social:
Projecte Treball als Barris 2016

89.826
89.826
LA XIFRA DE LA SUBVENCIÓ
REBUDA PEL SOC

que ha estat finançat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servicio Público de
Empleo Estatal.
El programa consisteix en
la contractació laboral de 8
persones treballadores en situació d’atur, concretament,
3 Oficials de 1ª i 5 peons del
sector de la construcció, per la
construcció de passos de vianants dins l’àmbit del Barri de

La Florida de Miami Platja.
Aquest programa té un doble
objectiu, per una banda reduir
l’atur amb la contractació de 8
persones aturades del sector
de la construcció durant un
període de 6 mesos i per l’altra millorar l’accessiblitat del
barri, que consistirà en fer el
rebaix de voreres en diferents
cruïlles de l’àmbit perquè siguin accessibles per creuar els
passos de vianants.

• Es contractaran
vuit persones en
situació d'atur per
treballar a La Florida

PRÒRROGA

Continuïtat del
Pla de Barris
El 9 de novembre de 2016 el
Ple de l’Ajuntament de Montroig del Camp va aprovar la
sol·licitud de modificació i
pròrroga del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de La
Florida de Miami Platja.
Posteriorment la Generalitat
de Catalunya ha aprovat la
renovació d’aquest projecte
que en els últims anys havia
vist com s’aturava bona part
de les iniciatives previstes per
manca de diners procedents
del Govern. A partir d’ara,
l’oficina del Pla de Barris re-

prendrà amb més força la
reforma prevista, una reforma
que millorarà alguns aspectes
dels carrers del municipi, crearà ocupació entre els veïns del
barri i farà especial incidència
en el treball amb els ciutadans
amb plans de formació i mesures socials que els afectaran directament en el seu dia a dia.
Des de l’Oficina del Pla de
Barris de l’Ajuntament de
Mont-roig s’ha sol·licitat el
màxim termini permès segons
marca la Llei, que es una pròrroga extraordinària de 4 anys
per poder finalitzar les actuacions que queden pendents
d’aquesta important millora
pel barri de La Florida.
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TURISME

20.000 CONSULTES TURÍSTIQUES
Turisme va rebre als mesos centrals de l'estiu una mitjana de 316 consultes al dia

Número total consultes: 19.620
Mitjana diària 361

PROCEDÈNCIA TOTAL:

ESTADÍSTIQUES OFICINES TURISME

PROCEDÈNCIA ESTATAL

BANDERA ECOPLAYAS
PER L'ESTANY GELAT

TIPUS DE VISITANT A LES OFICINES DE:

40% espanyols
40 % francesos
7 % alemanys
4% anglesos
2% holandesos
7% resta del món

37%
família

36%
individual

22%
parella

5%
grup

TIPOLOGIA DE VISITANT A LES OFICINES SEGONS ALLOTJAMENT

45% catalans
35% aragonesos
8% bascos
4% navarresos
4% madrilenys
4% altres

Les diferents Oficines d'Informació
Turística repartides per tot el
municipi han rebut durant els mesos
centrals de l'estiu, el juliol i l'agost,
milers de turistes que s'han informat
de l'oferta que els ofereix la nostra
població en particular i la Costa
Daurada en general.
Durant els mesos d’estiu, l’activitat a les
diferents Oficines d’Informació Turística situades arreu del municipi ha estat
frenètica. Els mesos de juliol i agost
s’han atès prop de 20.000 consultes de
visitants, una xifra que representa una
mitjana de 316 persones ateses diàriament. D’entre aquests visitants, el 40%
són de nacionalitat espanyola i francesa,
seguits dels visitants procedents d’Alemanya amb un 7% o els anglesos amb
un 4%.
Entre els turistes procedents de l’Estat
espanyol el 45% són catalans, la meitat
dels quals procedents de les comarques
de Barcelona, el 36% de les comarques
de Tarragona i el 14% restant procedeix
de Lleida. Pràcticament la tercera part
dels visitants del nostre municipi procedents de l’Estat espanyol són aragonesos, seguits dels bascos (18%), de Na-

76%
10%
Apartament
2a
turístic
residència

varra (4%) i de Madrid (4%).
En quant a tipus d’usuari, majoritàriament el tipus de visitant que ha entrat a
les oficines a demanar informació ho ha
fet tant en família com individualment
amb un 37% i 36% respectivament. Tot
i que el tipus d’allotjament més habitual
entre els visitants de les Oficines de Turisme de Mont-roig del Camp i Miami
Platja és l’apartament turístic, amb un
76%, cal dir que els càmpings són els
que aporten més places d’allotjament al
municipi. El segueixen els propietaris de
2a residència amb un 10%.
Les informacions més demandades, han
estat els Banys de Lluna i les Festes i Tradicions, amb 11% respectivament. Els
banys de lluna és la programació d’activitats d’estiu que inclou les animacions
infantils, el cinema a la fresca, les excursions guiades a Mont-roig del Camp i
amb bicicleta, etc. Per altra banda, els

• Els catalans representen
el 45% dels turistes de
l'Estat que més informació
reclamen

9%
Càmping

3%
Família o
amics

2%
Hotel

turistes sol·licitaven informació sobre
la festa major de Sant Jaume a Miami
Platja, la Fira de Mont-roig del Camp,
les festes dels barris i les festes de poblacions properes. Els serveis turístics
més destacats han estat el lliurament
d’informació sobre els transports, amb
un 30%, informació sobre oci, on s’hi
engloba tota l’oferta lúdica i activitats
de lleure, amb un 24%, i els esdeveniments amb un 21%, que es refereix als
del municipi i de la Costa Daurada.

• El francès continua sent
el visitant predominant
amb un 40%, seguit de
l'alemany amb un 7%
El turisme cultural amb un 24% és el
segment turístic complementari més
destacat, que inclou les rutes culturals,
festes i tradicions, monuments històrics, tot i ser el turisme de sol i platja
l’estàndard del municipi. Seguit pel
turisme actiu, amb un 14%, on destaquen les activitats nàutiques i esportives i de natura.

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp
ha obtingut per primera vegada una
bandera Ecoplayas per a la platja de
l’Estany Gelat. Ecoplayas es un distintiu, que atorga l’Associació Tècnica per a la Gestió de Residus i Medi
Ambient (ATEGRUS), una institució
independent que valora aspectes
com la qualitat de les aigües i l’arena, la neteja, el disseny paisatgístic,
la funcionalitat dels equipaments o la
separació física i visual del tràfic.
El consistori va presentar la candidatura d’aquesta platja pel fet de
tractar-se d’un espai amb un alt valor
ecològic i natural. De fet, la maresma
que dóna nom a la platja és utilitzada per aus marines per fer-hi el seu
niu, així com per fer parada en les
seves migracions. L’espècie més singular i ecològicament més important
d’aquesta maresma és el “fartet”, un
peix que no supera els 5 cm de longitud i que és una espècie autòctona
d’aquesta zona. Cal destacar també
que el fons marí d’aquesta platja té
una gran importància ecològica per
les seves poblacions de posidònia.
A més del valor natural, l’Estany
Gelat està dotat de diversos serveis
com zona d’aparcament per a vehicles, de pícnic, de recollida selectiva
de residus, accés amb transport públic, més d’altres serveis propis de
les platges com dutxes, bar, lloguer
de para-sols, servei de salvament i
socorrisme, indicatius de l’estat del
mar. Tot plegat integrat en un entorn
natural i ecològic que ha permès obtenir aquest distintiu.

JOVENTUT

Preparant els 10 anys
del Casal de Joves K1
El Departament de Joventut de
l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp continua treballant per dotar
als joves del municipi de noves
propostes de cara al curs vinent,
entre les quals destacarà els actes
per commemorar el 10è aniversari
del Casal de Joves K1 de Mont-roig.
Des del Departament de Joventut de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp
s'està treballant per la nova programació d'aquest 2017, on tornarà a sortir
el nou programa Tok'l2 conjuntament
amb l'Ajuntament de l'Hospitalet de
l'Infant, amb noves sortides i novetats,
que inclourà l'esquiada jove, visita a les

falles, cap de setmana d'acampada, o
anar a descobrir el nou parc temàtic
Ferrariland de Port Aventura, que obrirà les seves portes el mes d'abril, tot
i que hores d'ara encara no està confirmada.
El programa Kda't també inclourà
novetats aquest 2017, que a part de
tenir actes ja consolidats que es desenvolupen cada any, com la Setmana
de la Salut, el cicle Pànic, o el Nadal
Jove, aquest 2017 també comptarà
amb una gran festa que ja s'està preparant per celebrar l'aniversari del
casal de Joves K1 de Mont-roig del
Camp, que aquest any compleix els

Grup de joves patinant a la pista de gel del Palau Blaugrana.

10 anys de vida. Es programarà un
cap de setmana ple d'activitats i actes per totes les edats. En les darreres
setmanes els joves del municipi han
pogut participar en diverses activitats
com ha estat el cicle Pànic amb acti-

vitats molt existoses com el Passatge
del Terror, o també la visita a Madrid,
aprofitant els dies del pont de desembre. També va destacar una sortida a
Barcelona per fer patinatge sobre gel
al Palau Blaugrana.
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CULTURA

MÉS CULTURA PER A TOTS ELS PÚBLICS
S'ha impulsat la programació de teatre per adults i pel públic familiar amb diverses propostes
La regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Mont-roig
del Camp ha apostat aquest
2016 per crear nous programes i activitats i al mateix
temps potenciar programes
ja existents.
Un dels programes nous que
s’ha engegat des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
ha estat la creació d'una programació teatral i musical de
forma regular. Cal recordar
que s’ha apostat per obres
com “Cuentos Cruentos” o
“Deadline” en la programació
per adults. Al mateix temps
s’han programat espectacles
matinals pel públic familiar
amb obres com “El teu conte
em sona” o “20000 leguas de
viaje submarino”
Per a l’any 2017, la regidora

Concert de Santa Cecília de l'Aula de Música Baptista Nogués.

Núria Esquius assegura que
la intenció és continuar en
aquesta línia i intentar donar-li
estabilitat, tant pel que fa a la
periodicitat, com pel que fa
a l’increment del públic assistent. De moment, enguany
està prevista la representació
pel públic familiar de “Los tres
mosqueteros’
L’Aula de Música Baptista Nogués encara el 2017 amb el

repte de commemorar el 25è
aniversari de la mort de Baptista Nogués i per aquest motiu la previsió és fer un concert
que li reti homenatge i també
alguna que altra sorpresa que
encara no es pot desvetllar.
Precisament l’Aula de Música continua ofertant novetats.
Enguany s’ha incorporat a la
formació que s’ofereix les classes de trombó, un instrument

polivalent amb molta sortida,
ja que s’utilitza des del repertori clàssic fins als estils més
moderns i variats (jazz, reggae,
pop rock, xaranga, etc.) Per a
l'Aula de Música és una gran
aportació ja que permet tenir
una oferta d'instruments variada i permet la possibilitat que
el grup de vent es converteixi
en una banda que pugui participar en actes al municipi, en
un futur no gaire llunyà.
Nova assignatura
L'Aula de Música també vol
crear una nova assignatura
dirigida als alumnes de Pla
Lliure (majors d'edat). Aquesta s'anomenarà combo i consisteix en una classe col·lectiva, un grup de música, on els
alumnes posen en pràctica tot
allò que han après a les classes
insididuals.

DONES I SALUT
La Regidoria de Cultura,
Polítiques d’Igualtat de
l’Ajuntament i de les Dones
de Mont-roig ha impulsat
el programa Dones i Salut,
que a través d’activitats formatives i culturals tenia per
objectiu fomentar el benestar físic i emocional de les
dones. En col·laboració amb
el SIAD del Consell Comarcal del Baix Camp s’han organitzat un seguit de tallers
i conferències durant tot el
mes d’octubre i novembre.
Les activitats han abastat
des de tallers sobre la millora de l’autoestima, la meditació o la felicitat, tots impartits per professionals de
la psicologia o la medicina.

CONEIXEM LES ENTITATS DEL MUNICIPI

CLUB RÍTMICA MIAMI PLATJA
Una entitat dedicada al street dance i a la gimnàstica rítmica
Un any després de la
seva fundació, el Club
està integrat per tres
entrenadores i gairebé un
centenar d'alumnes. També
compta amb una junta
directiva.
A més d’assolir mèrits esportius, un dels objectius prioritaris
del Club de Rítmica de Miami
Platja és crear un espai on es
practiquin activitats de forma
saludable que estiguin relacionades amb la dansa, motivant
la companyonia i el respecte.
L’entitat, que porta, poc més
d’un any de trajectòria, organitza diversos festivals al municipi
i participa durant la temporada
en diferents esdeveniments
i lligues, organitzades per la
Unió de Consells Esportius de
Catalunya i la Federació Cata-

Integrants del Club de Rítmica al Festival de Nadal.

lana de Gimnàstica. Enguany,
participaran en les Trobades
de ritmes i balls organitzades
pel Consell Esportiu del Baix
Camp. Les 9 gimnastes que
fins ara han format l’equip de
competició de gimnàstica rítmica han assolit un total de 15
pòdiums i una 8a posició a la
Final Nacional de Catalunya.

Per aquesta nova temporada
l’equip de competició s’amplia
a 16 gimnastes.
Dirigits per 3 entrenadores, actualment el club està integrat
per 93 esportistes repartits en 6
grups: Rítmica Petites, Rítmica
Mitjanes, Rítmica Competició,
Street Mini, Street Junior i Street Senior.

MOGATMI

En els dos últims anys, els
gats ferals s’han multiplicat
per quatre. Donada aquesta
situació, l’Associació Mogatmi s’enfronta al repte d’assolir
els fons necessaris per aplicar una esterilització massiva,
juntament amb una vigilància
i cura d’unes colònies protegides. Per aquest motiu, amb

l’objectiu d’obtenir recursos, a
més de negociar amb les administracions, participaran en
iniciatives, com el calendari
solidari que sortirà aquest Nadal.
A causa de la manca de mitjans, Mogatmi, que va sorgir fa
tres anys després de comprovar les pèssimes condicions
dels gats abandonats al carrer,
la seva ràpida reproducció i el
deteriorament de la seva qualitat de vida, ha patit enguany
una renovació. Des de setem-

A QUÈ ÉS DEDICA?
L’entitat ofereix formació de
gimnàstica rítmica i street
dance. En l’activitat de gimnàstica rítmica hi destaquen
la flexibilitat i la precisió dels
moviments. Pel que fa al
street dance hi destaquen la
força i el caràcter.
CADA QUAN I ON ES FAN
ACTIVITATS?
La formació de gimnàstica
rítmica es realitza les tardes
de dilluns, dijous, i dissabtes

només per a l’equip de
competició. Les classes de
street dance tenen lloc els
dimecres i divendres a la
tarda en diferents horaris. Les
activitats es desenvolupen al
poliesportiu de Miami Platja.
QUINES SÓN LES DADES
DE CONTACTE?
ritmicamiami@gmail.com

/ritmicamiami
www.ritmicamiamiplatja.
blogspot.com

CALENDARI
11 de desembre
Festival de Nadal a
Miami Platja
16 de desembre, 31 de
març i 2 de juny
Trobades de ritmes
i balls del Consell
Esportiu del Baix Camp

18 de febrer
Inici de les competicions
de gimnàstica
Mitjans de juny
Festival d’Estiu a Miami
Platja

FITXA DE L'ENTITAT

Els membres de l'entitat esterilitzen i controlen les colònies de gats
L'entitat treballa juntament
amb els veterinaris del
municipi en una campanya
de conscienciació.

FITXA DE L'ENTITAT

bre, l’entitat ha ressorgit amb
una nova junta, noves idees i
amb un voluntariat més ampli.

Mogatmi treballa amb el gats.

A QUÈ ÉS DEDICA?
Mogatmi s’encarrega
d’esterilitzar els gats del
carrer, alimentar-los i vigilar
la seva salut. Així, auxilien a gats ferits o malalts.
L’entitat treballa juntament
amb els veterinaris del
municipi en una campanya
de conscienciació. També
recullen els gats que estan
o poden ser socialitzats i els
donen en adopció amb un
seguiment.
CADA QUAN I ON ES FAN
ACTIVITATS?

L’associació treballa per
realitzar noves activitats al
llarg de l’any, encara que tot
just comencen aquesta nova
etapa.
QUINES SÓN LES DADES
DE CONTACTE?
/mogatmi
644447954
edominre@gmail.com
@mogatmi
www.teaming.net/
gatofelizmogatmi

12

número 14 | Desembre 2016

www.mont-roig.cat

ARTICLES D’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
g.m.psc@mont-roig.cat

g.m.ciu@mont-roig.cat

Treballem per millorar
l’educació

Dinou mesos
de mandat

El grup municipal socialista segueix treballant per posar al centre de l’acció de
govern els temes socials i l’educació.
Primer, hem sol·licitat la creació i edificació d’un institut a Miami Platja, situat al
centre del nucli, amb una direcció pròpia i
independent de l’Antoni Ballester.
Segon, hem sol·licitat un cicle formatiu
de grau mitjà en conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural. Aquest
cicle pretén cobrir les necessitats educatives existents entre 4t de l’ESO i el cicle
formatiu de grau superior d’animació sociocultural. Recordem que actualment els
alumnes només tenen l’opció de batxillerat al nostre municipi.
Tercer, hem sol·licitat reprendre el projecte per a la renovació de l’escola Mare de
Déu de la Roca, un projecte que pràcticament preveu construir una escola nova.
L’actual està molt mancada d’espais i necessita reformes, i a més la despesa de
manteniment és molt elevat a causa de
l’antiguitat de la instal·lació.
I quart, hem sol·licitat l’edificació de l’escola Marcel·lí Esquius, actualment en barracons.
A més de sol·licitar aquests 4 punts, hem
baixat el preu del transport escolar per als
alumnes de 75 a 60 cèntims en cas d’haver diversos germans a l’escola o de tenir
un nivell d’ingressos per sota de la renda
mínima. A més, recordar que en cas d’informe social favorable el servei és gratuït.

En aquests dinou mesos de mandat, l’opinió ciutadana ben poc ha canviat, al contrari, s’ha reforçat el sentiment de què som
un municipi deixat, brut, amb punts neuràlgics en estat deplorable de conservació
empitjorats pels reiterats actes de vandalisme continuat, sobretot en zones esportives i espais públics.
Té aquest equip de govern un pla de treball de neteja i manteniment dels espais
públics i infraestructures públiques? NO.
Tampoc s’ha solucionat la problemàtica
existent a les urbanitzacions.
En el dia a dia del nostre municipi hi regna
la improvisació de l’equip de govern. Hi ha
una gran incapacitat d’aquest equip per
afrontar el dia a dia i els reptes de futur.
Hi ha una manca d’il·lusió que es veu reflectida a l’acció de govern. Fixem-nos en
l’organització de la Fira o la Festa de l’Oli,
actes que poden donen valor afegit al municipi però amb el plantejament nou, la
valoració dels resultats no han estat ni de
lluny el que s’esperaven. Prou que se’ls va
avisar. I qui paga aquesta incapacitat? Les
nostres veïnes i veïns.
Com està el projecte del Mas Miró? Aquest
passat estiu ja havia d’estar operatiu per
poder fer visites guiades i de moment
està aturat, però paguem 1.000 euros al
mes d’un lloguer d’oficines de Nostraigua
fins que acabin les obres de la futura seu i
aquesta tindrà un cost estimat de 800.000
euros.

Hem treballat juntament amb l’institut Antoni Ballester en la creació d’un programa
de dinar saludable, amb un cost de 10,50
€ /setmanals, que garanteix que tots els
alumnes tinguin una alimentació mínima
garantida. Aquest programa és completament gratuït per a les famílies que disposin d’informe social o valoració positiva
de l’equip pedagògic del centre.
Hem creat el programa d’esmorzars saludables a les escoles bressol, ja que es
va detectar una ingesta elevada d’hidrats
de carboni en l’alimentació dels nadons.
La contra mesura va ser la creació de l’esmentat programa, que assegura que els
petits mengen la seva ració diària de fruita, a més de fomentar els hàbits de vida
saludable. El programa està consensuat
amb professionals dels centres d’atenció
mèdica del nostre municipi.
Continuem col·laborant amb els centres
educatius i les Ampes en el projecte de
reciclatge de llibres i adquisició de material educatiu, la subvenció d’aquest any
serà de 17,84 € per alumne matriculat.
I del que estem més orgullosos i orgulloses, en el nostre municipi no es tanquen
els menjadors escolars en els períodes de
vacances, l’assistència als quals és totalment gratuïta per als alumnes que disposen de beca menjador o informe de
serveis socials, i amb preus parcialment
subvencionats per la resta d’alumnes.

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

Amb 19 mesos de mandat només s’han fet
les obres de maquillatge dels poliesportius i les obres de la millora de la Casa de
Cultura, ambdós projectes, gestionats des
de l’anterior mandat. Per cert, quan podrà
la nostra canalla jugar a futbol en un camp
de gespa?
Aquest és el segon any de mandat en què
hi ha una pròrroga d’aprovació de les ordenances fiscals que provocarà un altre increment de l’IBI per les nostres butxaques,
i serà el segon ja. Senyors de l’equip de
govern, no us adoneu que molts ciutadans
han arribat al límit de pressió fiscal i que
algunes famílies necessiten oxigen?
És una bona notícia el nou pla d’ocupació
aprovat per unanimitat de tots els grups.
És bàsic i necessari impulsar programes
destinats a promoure la contractació laboral de persones en situació d’atur i en risc
d’exclusió social. De totes maneres, creiem que la partida destinada és insuficient,
tal com ja vam dir al ple corresponent. En
comptes de gastar-se 25.000 euros en la
prova de l’Ethernal Running, potser haurien pogut ampliar la partida del pla d’ocupació, d’ajut social o de desenvolupament
econòmic. Per últim desitjar-vos un Bon
Nadal i un pròsper any 2017 a tots els convilatans i convilatanes. La trista il·luminació
nadalenca dels nostres carrers no ens ha
d’impedir seguir treballant i vetllar perquè
els vostres i els nostres desitjos i il·lusions
és facin realitat’

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

Per Nadal, cada
ovella al seu corral

A les portes
del Nadal

Les paraules que avui us adrecem són
de principis de desembre; per tant, desconeixíem completament el pressupost
2017. Caldrà veure quina quantitat anirà a
inversió i a què es destinarà. Últimament,
ens tenen acostumats a l’absència d’un
seriós i ordenat manteniment. Van improvisant, posant pedaços a tot arreu; s’ha
arribat a un estat de deteriorament gairebé total que obligarà a una rehabilitació
íntegre de la majoria dels espais públics.
Tal com diu la dita: “Cada ovella al seu
corral”. L’equip de govern es preocupa
únicament de la parcel·la de cada un dels
seus grups municipals i es reparteixen el
pastís en funció de la posició que ocupen.
Dos temes que afecten directament als
treballadors/es de l’Ajuntament: la relació de llocs de treball i la modificació de
la gestió directa de les dues empreses
EMSA i EMOMSA que passen a unificar-se en una empresa pública empresarial, i l’Ajuntament assumirà alguns serveis. ERC va abstenir-se en la votació al
Ple, primer perquè els treballadors no han
pogut participar en el procés informatiu
(ho hauran de fer en el període d’al·legacions), i segon, no s’entén el perquè uns
serveis passen a l’Ajuntament i d’altres
resten a l’empresa pública. Per exemple,
per què Esports, Música i la Llar d’Infants
no s’incorporen a l’Ajuntament, si hi ha
altres àrees de les mateixes regidories
que sí que ho fan? Veiem com ara algu-

Ens trobem un any més a les portes del
Nadal, una època de l’any on s’ajunten
moments de tristor i alegria quan repassem tot el que hem viscut aquests últims
mesos i en fem un balanç. Aquesta mirada enrera cap als moments que ens toca
viure; de com hem assumit i encaixat els
cops i les alegries de la vida pel sol fet de
viure-la; ens ha de fer reflexionar per encara el futur, per treballar en tot alló que
és important i val la pena, i deixar una
mica al costat tantes coses insignificants
i supèrflues.

nes regidories quedaran dividides segons
on pertanyin els seus treballadors. Exigim
més agilitat en el temps de resposta de
les sol·licituds que, a través d’instància,
fem els regidors. No es respecta 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, sovint, passen setmanes. ERC
va proposar la redacció d’un decàleg de
bones pràctiques en forma de codi ètic
per evitar que regidors passin factures
d’àpats no justificats (dinar amb BASE i
amb la benemèrita) i ens vam quedar sols.
Ens etziben que som uns demagogs i que
descontextualitzem aquestes despeses.
Sense comentaris...
ERC presentem una moció per aconseguir
el desplegament de la fibra òptica al municipi i, alhora, decidim retirar-la, convençuts que disposem d’un servei de tècnics
especialitzats en la matèria que argumenten que es treballa en una alternativa: 4G.
Hem traslladat al nostre diputat al Congrés, Jordi Salvador, l’acord del Ple per
tal d’incloure als Pressupostos de l’Estat
el projecte del passeig Marítim de les cales de Miami. Farà totes les negociacions
i esmenes que calgui per la seva inclusió.
Restem a la vostra disposició, com sempre. Hagi passat el que hagi passat en
aquest 2016, tan sols tenim dues opcions:
que sigui un bon record o que sigui una
gran lliçó. Feliç 2017!

En aquest món actual, ple d’injustícies i
de patiments a casa nostra o a l’altra punta del món -tal i com veiem a diari als mitjans de comunicació- ens agradaria poder
donar un missatge d’esperança i de millora adreçada als nostres veins, amics i a la
societat en general.
Quan s’acosta el Nadal, des de l’administració local, la que ens afecta més directament a tots els ciutadans del municipi, es
nota una nova manera de veure, analitzar
i encarar els temes que ens preocupen:
amb més tranquil·litat i més assossegament per la perspectiva del món que ens
ha tocat viure i de la problemàtica social
que s’ha generat amb la crisi tan forta que
hem patit d’una manera o d’una altra.

Les nostres preocupacions de tot l’any pel
benefici dels nostres ciutadans s’enforteixen més que mai en moments com els
actuals on queda palès de nou el nostre
compromís de solidaritat.
Per acabar, només queda enviar-vos a tots
el nostre desig de pau i d’esperança.
Bon Nadal!
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ARTICLES D’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
g.m.imm@mont-roig.com

ﬁcmontroigdelcamp@gmail.com

Nuevas políticas para
nuevos retos
El mes de diciembre suele ser el marco
temporal del debate de presupuestos,
posiblemente el de mayor importancia en
el desarrollo de la actividad de un ayuntamiento. En este contexto, hay que recordar que nuestro ayuntamiento se halla
totalmente saneado, toda vez sus cifras
fundamentales presentan un razonable
equilibrio, el nivel de endeudamiento es
reducido y el periodo de pago a proveedores está ampliamente por debajo de
los límites legales.
El disponer de un ayuntamiento saneado
no solo es un valor por sí mismo, si no que
posibilita que puedan allegarse recursos
para mejorar los servicios públicos y realizar inversiones. Si el ayuntamiento no
estuviera saneado, no hubiera sido posible remodelar ampliamente los pabellones deportivos de Miami y de Mont-roig.
Si no se hubiera dispuesto de tesorería
suficiente, no se podría ejecutar la obra
de reposición del colector del Paseo del
Mediterráneo, ni la adecuación del firme
de su entorno, teniendo en cuenta que el
ayuntamiento tiene que adelantar el pago
al contratista, hasta la efectiva recepción
de los fondos por parte de la Agencia Catalana de l’Aigua (ACA).
Si el ayuntamiento no mantuviera un reducido nivel de endeudamiento, y unas
cifras generales de ejecución presupues-

taria equilibradas, la Generalitat no hubiera autorizado la contratación de nuevos
préstamos para inversiones, como los que
van a financiar la colocación de césped artificial en los campos de deportes de Miami y de Mont-roig, o la remodelación de
la totalidad del alumbrado del municipio,
obras que, previsiblemente, este mismo
mes van adjudicarse.
Por ello, los presupuestos para el próximo
año 2017 deben seguir manteniendo las
notas de rigor y equilibrio, pues la prolongación de la capacidad inversora del
ayuntamiento, y el refuerzo de las políticas de gasto, depende necesariamente
de ello.
Confeccionar unos presupuestos creíbles,
pero que den respuesta al contenido del
Plan de Acción Municipal (PAM) es una
responsabilidad ineludible, y ello es posible gracias a la situación de saneamiento
del ayuntamiento. En todo caso, el ciclo
de saneamiento ya ha terminado. Se ha
iniciado un ciclo de normalidad, caracterizado por más inversiones, mejoras en los
niveles de gasto que afectan a partidas
críticas, como los servicios sociales o la
dinamización económica, sin olvidar que
hay que seguir enfatizando en la racionalización del ayuntamiento.

Gràcies als nostres
345 votants
En primer lloc, volem aprofitar aquestes línies, per donar les gràcies a les 345 persones que van donar suport en forma del vot
a la Federació d’Independents de Catalunya
(FIC) a Mont-roig del Camp.
En segon lloc, volem comentar, com van anar
els pactes de governabilitat del nostre municipi, que creiem que és important que és
conegui un cop vistos els resultats electorals.
Som plenament conscients que la Federació
d’ Independents de Catalunya no va obtenir
els resultats desitjats per la formació. No obstant, i tenint en compte multitud de factors,
vam decidir des del primer dia treballar i defensar Mont-roig com sempre hem fet.
El dia 25 de maig de 2015 vam rebre trucades del PSC i ARA per tal d’iniciar les converses per la governabilitat del municipi,
cosa que no vam tenir de les altres formacions polítiques en el primer moment.
La Federació d’Independents de Catalunya (FIC), el dissabte 30 de maig de 2015,
va oferir a través de les xarxes socials fer
una trobada pública, cosa que per part de
Convergència i Unió (no saben si dir-li així o
l’antiga CDC i desapareguda Unió potser?)
no vam tenir cap resposta; cosa que ens va
entristir ja que no sabem per quin motiu no
van voler dialogar per buscar la millor solució pel nostre poble.
Seguint amb la cronologia, el dia 1 de juny
de 2015, CiU i ERC van fer arribar al PSC
una proposta de govern que exclou la FIC i
ARA de qualsevol conversa o possibilitat de
pacte.

En definitiva que des de que es van saber
els resultats electorals CIU no va fer cap
proposta que inclogui cap altre formació
o les persones que, en sortir escollits en
unes eleccions municipals, tenim l’obligació i el deure moral de representar. De fet,
de manera indirecta ens va arribar per diverses bandes el total rebuig a les nostres
opinions o opcions per arribar a cap mena
d’acord municipal.
En resum, i un cop haver donat una petita explicació de com va anar els pactes
electorals, hi ha aquest govern i no un altre, perquè la formació de Convergència i
Unió, no va voler participar de les diferents
opcions que es podrien haver donat, amb
els resultats sorgits de les eleccions municipals del maig de 2015.
Creiem que teníem que donar una explicació i així ho hem fet. Per últim, i com ja
portem un any llarg, som a l’oposició, i fem
i farem una oposició constructiva aportant
les nostres idees i demanant explicacions a
l’Alcalde i al govern en les dubtes que sorgeixin durant aquesta legislatura.
La Federació d’Independents de Catalunya
(FIC), de Mont-roig del Camp, us desitgem
un Bon Nadal i que l’any 2017 sigui un any
ple salut, treball, il·lusió i esperança per a
tothom.
La Federació d’Independents de Catalunya
(FIC), de Mont-roig del Camp, us desitgem
un Bon Nadal i que l’any 2017 sigui un any
ple salut, treball, il·lusió i esperança per tothom.

g.m.ciutadans@mont-roig.com

El año de
Ciudadanos
Como el anterior COMUNICA solo se distribuyó en catalán, la agrupación ha decidido incluir el mismo artículo de nuevo
sólo en castellano, continuando con su
política de bilingüismo en la Administración.
Ciudadanos logró representación en el
Ayuntamiento de Mont-roig y Miami por
primera vez; por ello, queremos agradecer a todos los vecinos los buenos resultados obtenidos en las elecciones municipales y la confianza depositada durante
este año en la formación naranja. Nada
más llegar al Consistorio, pudimos dar
apoyo a la investidura del actual alcalde,
Fran Morancho, sin entrar a formar parte
del equipo de gobierno, finalmente la votación en este sentido se tradujo en una
abstención porque no se quisieron atender las peticiones de C’s que consistían
en: adecuar las rotondas de la A-7 a los
peatones, una nueva oficina de turismo
o establecer zonas deportivas gratuitas,
entre otras medidas; C’s Miami/Mont-roig
pedía soluciones, no sillones.
Desde el grupo municipal de Ciutadans
se trabaja para hacer más sencilla la vida
de nuestros vecinos. En ese sentido, hemos logrado se solicite la reducción de
la velocidad de los trenes; la señalización
vial de la entrada de Miami saliendo de la
A-7 y hemos mediado en la reivindicación
vecinal de instalar bandas reductoras de

velocidad en la Av. Barcelona.
No obstante, hemos comprobado que
nuestro Ayuntamiento tiene aún mucho
margen de mejora tanto en la gestión
como en la eficacia. Por ello, desde una
perspectiva constructiva C’s Miami/Montroig ha propuesto, impulsar un protocolo
educativo contra la homofobia, la transfobia y el acoso escolar por orientación
sexual e identidad de género; prestar
ayudas económicas a personas celíacas;
la defensa de la cooficialidad de las lenguas de Cataluña y el reconocimiento de
su pluralidad lingüística; reclamar el pago
de la deuda que mantiene la Generalitat
con el Ayuntamiento.
C’s ha apoyado las iniciativas del resto de
grupos políticos que creemos son buenas
para nuestro municipio y seguiremos haciéndolo. Pero hemos votado en contra
de todo aquello que no iba a favor del
interés general y respondía a intereses
partidistas. Asimismo, nos comprometemos a seguir trabajando con humildad y
sensatez por el interés común.
BON NADAL – FELIZ NAVIDAD

Posa’t en
contacte amb
els grups polítics
municipals.
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GALERIA FOTOS

FESTA DE L’OLI NOU
La Festa de l’Oli Nou, celebrada
a Mont-roig del Camp, va reunir
per primer cop cinc productors i
comercialitzadors del municipi.

FESTA DE LA INFÀNCIA
Els nadons amb els seus familiars, a la I Festa de la Infància al poliesportiu
de Mont-roig del Camp, celebrada el 20 de novembre.

FESTA DE L'OLI NOU
Els més petits van participar en un
taller infantil de creativitat durant
la festa de l’Oli Nou.

QUÈ HAS FET
AQUESTA TARDOR?
La tardor també pot ser divertida! Si ets dels que ha participat en
les diferents activitats que s’han programat al municipi... Busca’t!

FESTES SANT JAUME
La penya K Miras de les vaquetes
de les festes de Sant Jaume ha
passat a recollir els gots que van
guanyar al circuit Humor Amarillo a
la festa de la N-340.

@nguerrerovall

FESTES SANT MIQUEL
guanyador del concurs
#StMiquelMontroig!

FESTA DE LA INFÀNCIA
Els nadons amb els seus familiars, a
la I Festa de la Infància al poliesportiu
de Miami Platja, celebrada el 20 de
novembre.

FESTES SANT MIQUEL
Els més petits van gaudir d’un espectacle de
bombolles organitzat amb motiu de les festes.

FESTES SANT MIQUEL
Pregó de les festes de Sant Miquel de Mont-roig
del Camp a càrrec de la Sra. Maria Llevat Sabaté.

FESTES SANT MIQUEL
Els veïns de Mont-roig del Camp
al pregó de les festes de Sant
Miquel.
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JORNADA ESPORTIVA
Exhibició de patinatge a càrrec
del Club Patí Mont-roig per
reestrenar el poliesportiu de
Mont-roig del Camp.

JA ÉS NADAL!
Encesa de l’arbre i les llums de Nadal a la plaça de Tarragona de Miami Platja (esquerra) i a la plaça de Miramar de Mont-roig del Camp (dreta).

JORNADA ESPORTIVA
Jornada esportiva per reestrenar el pavelló de Mont-roig del Camp. Es van
fer classes de zumba, boxa, tai-chi-chuan, entre altres.

CICLE PÀNIC
Més de 900 valents han visitat el Passatge del Terror en la seva
vuitena edició.

CICLE PÀNIC
Més de 900 valents han visitat el Passatge del Terror
en la seva vuitena edició.

VISITA D'ALUMNES A L'AJUNTAMENT
Visita dels alumnes de tercer de primària de l’Escola Mare
de Déu de la Roca a l’Ajuntament.

PROGRAMA TOK'L 2
Els més joves han patinat sobre gel i han visitat allguns
dels llocs més emblemàtics de Barcelona.

PREMIS LITERARIS VILA
Celebració de la trenta-cinquena edició dels Premis Vila de
Mont-roig del Camp.

POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DONES
Lectura del manifest del Dia internacional per
l’eliminació de la violència envers les dones el 25 de
novembre.

TEATRE
L’espectacle teatral Roba Estesa va
portar humor i un repertori de grans
temes musicals del segle XX al Casal
de Joves K1.

SETMANA DE LA MOBILITAT
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura va comptar amb una
caminada popular, realitzada amb la col·laboració del C.E l’Areny.

ESPECTACLE DE MÀGIA
Il·lusió i màgia per a les famílies
amb l’espectacle del Mag Nebur
al Centre Polivalent de Miami
Platja.

ALUMNES DEL JOAN MIRÓ, A L'AJUNTAMENT
Torn de preguntes dels nens i nenes de quart
curs de l’Escola Joan Miró a l'Alcalde en la seva
visita a les oficines municipals de Miami Platja.

MERCAT TRASTOS FORA
Diverses paradetes on es venen objectes de segona mà a Mont-roig del Camp (esquerra) i Miami Platja (dreta).
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AGENDA MUNICIPAL

Aquest hivern no et perdis...
PARC INFANTIL DE
NADAL
27 i 28 de desembre
Poliesportiu municipal de
Mont-roig del Camp

29 i 30 de desembre
Poliesportiu municipal de
Miami Platja

Activitats per la mainada!

JORNADA SOLIDÀRIA

CARNAVAL

CLUB DE LECTURA

15 de gener
Jornada solidària a
favor de la donació de
medul·la òssia. Hi haurà
activitats esportives,
infantils, entre d'altres.

25 i 26 de febrer
Arribada del Rei
Carnestoltes! Prepara’t
per viure un cap
de setmana ple de
disfresses, disbauxa i
disbarats. No t'ho pots
perdre!

19h. diversos dies
Espai per comentar i
debatre en grup les
sensacions i emocions
transmeses per una obra
literària.

Pèrgola de la Platja Cristall de
Miami Platja

Mont-roig del Camp i Miami
Platja

REVETLLA DE CAP
D'ANY

CURS D'ORIENTACIÓ
LABORAL PER A JOVES

31 de desembre
Acomiada't de l’any amb
una gran festa en la qual
no hi faltaran la música i
el ball!

Gener
De 17h. a 19h.
diversos dies
Cursos d'orientació
laboral per a joves
perquè sàpiguen buscar
feina, fer currículums...

Poliesportiu municipal de
Mont-roig del Camp i Centre
Polivalent de Miami Platja

NIT MÀGICA DE REIS

Inscripcions fins al 10 de gener
al Casal de Joves K2 i Centre
Polivalent de Miami Platja

CICLE MATINALS
INFANTILS
Gener - març
Titelles, teatre,
musicals... per tal de
fomentar l’oci cultural
entre el públic familiar.
Mont-roig del Camp i Miami
Platja

Biblioteca Joan Miró de Montroig del Camp i Miami Platja

MERCATS TRASTOS
FORA

FESTES DE SANT
JOSEP

HORA DEL CONTE

19 de març
Consulta el programa
d'actes de les festes
d'hivern de Sant
Josep de Miami Platja
i participa-hi en les
activitats!

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

Gener - març
Durant aquest trimestre
seguirà la programació
dels mercats Trastos.
Fora.Mont-roig del Camp
i Miami Platja

Biblioteca Joan Miró de Montroig del Camp i Miami Platja

Miami Platja

ESPECTACLES PER
ADULTS

TALLER DE CUINA PER
A JOVES

DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES

19 de gener

Gener - març
Programació cultural
que portarà de forma
periòdica propostes
musicals i teatrals.
Mont-roig del Camp
i Miami Platja

5 de gener
Cavalcada de Ses
Majestats els Reis
d’Orient que repartiran
il·lusió a tothom.

Casal de Joves K1 de
Mont-roig del Camp

20 de gener

8 de març
El municipi commemora
el Dia Internacional de la
Dona Treballadora.

Mont-roig del Camp
i Miami Platja

Casals de Joves K2
de Miami Platja

Mont-roig del Camp
i Miami Platja

Consulta l'agenda
actualitzada a:
www.mont-roig.cat

No t'arriba el
COMUNICA?

La recaptació de la jornada Anirà destinada
a favor De la donació de medul·la òssia
I es transferirà a la
fundació Josep carreras contra la leucemia.

Posa't en
contacte amb
comunicacio@
mont-roig.cat
i sol·licita'l

¿Quieres este ejemplar en castellano?
Encuéntralo en las sedes municipales, oficinas OMAC, oficinas 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.

