Publicació municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

RECULL D'ACCIONS DURANT
EL CONFINAMENT

Desembre 2020

www.mont-roig.cat · comunicacio@mont-roig.cat · tel. 977 837 005

MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS

IMATGES PEL RECORD,
ESPECIAL ANY COVID19

Pàg. 16

Pàg. 22 i 23

Pàg. 12 a 14

L' AJUNTAMENT
DE MONT-ROIG DEL CAMP US DESITJA

BONES FESTES
I UN 2021 MILLOR,
,

PLE DE SALUT, FAMILIA,
AMISTAT, TREBALL...
I ABRAÇADES!

PER UN 2021 MILLOR!
Encetem el 2021 amb un
desig: que sigui millor, que
no falti la salut, ni la família,
ni les amistats, ni el treball,
ni les abraçades! I deixem
enrere un 2020 marcat
per una pandèmia mundial
que ha capgirat la vida de
tothom.
Un any que també ha afectat la
publicació del Comunica, que
no ha pogut sortir. Una revista
municipal, el finançament de
la qual, també s'ha destinat a
altres necessitats. En aquesta
ocasió però, i coincidint amb
el tancament de l'any 2020,
s'ha volgut recuperar pensant

especialment amb totes aquelles persones que no tenen
accés als mitjans digitals i que
també mereixen que la seva
administració rendeixi comptes de les accions dutes a terme els darrers mesos.
És per això que, a través
d'aquest Comunica especial i
més extens, s'explica un dels
projectes més importants que
l'Ajuntament ha desenvolupat
com a conseqüència de l'esclat de la crisi de la Covid-19,
com és el Pacte de Municipi i
les 68 accions que s'han posat
en marxa per donar suport a
la ciutadania i als diversos sectors econòmics. Un Comunica

que també recull bona part
de les accions que es van impulsar des del consistori arran
del confinament de tota la població i amb l'objectiu d'estar
a l'altura en una situació com
aquesta. Accions que van
comptar amb la bona voluntat
i ganes d'ajudar de tota mena
de col·lectius, des dels treballadors i treballadores municipals fins a entitats, voluntariat,
empreses i moltes altres persones que, de forma individual, van fer tot el possible per
estar al costat d'aquelles que
ho estaven passant més malament. Uns dies que també
trobareu recollits a través de

diverses imatges pel record.
Finalment, aquesta edició especial compta també amb informacions relacionades amb
alguns dels projectes més
importants i estratègics que
està desenvolupant l'Ajuntament i que, malgrat la situació que encara estem vivint,
continuen endavant.
Un Comunica també d'agraïment, per l'exemplar resposta
de tots els col·lectius, davant
d'aquesta situació inèdita. Un
Comunica per tancar un 2020,
que perdurarà a la nostra memòria durant molts anys. Un
Comunica per desitjar-vos un
2021 millor!

PACTE DE MUNICIPI
PER FER FRONT A
LA COVID-19
Tots els grups municipals
amb representació a l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp van unir forces en un
Pacte de Municipi per fer
front a les conseqüències
que ens ha deixat en l’àmbit local la crisi sanitària de
la Covid-19. Es tracta d'un
acord històric que es va
aprovar per unanimitat el
passat 30 de juny de 2020
i a través del qual l’Ajuntament va dur a terme una
modificació de crèdit per
destinar un pressupost inicial de 4 milions d’euros
a la implementació de 68
mesures. Es tracta d'actuacions que tenen per objectiu
donar suport a les persones
més vulnerables, ajudar les
famílies amb dificultats, crear ocupació i acompanyar
l’empresariat local en la
seva recuperació econòmica. Per aconseguir-ho, s'han
reforçat les ajudes existents
i s’han creat noves subvencions, programes i serveis
de suport a la ciutadania i a
l’economia local. Pàg. 5

ES REFORCEN I S'AMPLIEN
LES SUBVENCIONS

CONTINUEN ELS GRANS
PROJECTES ESTRATÈGICS

REDUIR I RECICLAR, TOT ÉS
COMENÇAR!

En un any marcat per la crisi sanitària, econòmica
i social que està provocant la pandèmia de la Covid-19, l'Ajuntament ha reforçat el suport econòmic
als col·lectius més afectats. És per això que, a més
de les línies habituals de subvencions, s’han creat noves ajudes. Pàg. 11

Tot i la situació actual, l'Ajuntament ha continuat impulsat diversos projectes per a la millora del municipi.
La Casa de la Yoya, un nou casal d'avis i vestidors a
Mont-roig, la reforma de l'avinguda del Mar, la construcció de l'Ecoespai o la instal·lació de plaques fotovoltaiques, en són alguns exemples. Pàg. 17

L’Ajuntament ha posat en marxa la campanya “Reduir i Reciclar, tot és començar”, un ambiciós projecte de proves pilot i conscienciació ciutadana per
millorar la gestió dels residus al municipi. Per aconseguir-ho es duran a terme diverses accions de
sensibilització i millores en el servei. Pàg. 18
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EDITORIAL

ADÉU,
ANY
COVID
FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp
alcaldia@mont-roig.cat

S'acaba un any difícil. Diem adéu a un
2020 que mai haguéssim imaginat que
acabaria d'aquesta manera quan va
començar. Ha estat un any en el qual
ens hem vist obligats a reinventar-nos,
que ha posat en dubte totes les nostres
seguretats personals, i ha trasbalsat les
nostres perspectives professionals.
S'acaba un any molt complicat, també, per al nostre municipi, a qui
aquesta crisi ha colpejat molt durament. En una població on el motor
econòmic és el sector serveis derivat
del turisme, la pandèmia ha portat
conseqüències greus en l'àmbit econòmic i social. En som conscients,
i com a representants institucionals
hem estat prenent les decisions sense perdre de vista aquest horitzó, fent
el que creiem millor per al municipi
i amb el clar objectiu de contrarestar
aquestes conseqüències.

Hem prioritzat les necessitats de les persones, sobretot les que més ens han necessitat. La gent ha estat el motor que
ens ha fet posar a treballar de valent des
del primer dia de la pandèmia, assistint
a les persones més vulnerables; adaptant-nos a treballar a través de pantalles;
atenent ciutadans/es des de les nostres
llars; sortint als carrers deserts a fer serveis de desinfecció; posant en marxa
programes d'atenció a la gent gran;
garantint que els infants tinguessin recursos pedagògics a domicili; tramitant
expedients en règim de teletreball... Ha
estat dur per als empleats municipals i
per als regidors/es, perquè l'exigència
ha estat gran. Però també ha estat satisfactori, perquè la vocació de servei
públic ha estat encara més gran.
No hem encertat en tot, això és segur.
Però sí que tot el que hem fet, ho hem
fet pensant que era el millor per al mu-

Demanem responsabilitat. No volem un
sol veí o veïna menys a causa d'aquest
virus. Us volem sans i vius, vives i
sanes, això és ara el més important.

nicipi i la seva gent, sabent que la prioritat no érem nosaltres, sinó vosaltres.
Unitat política
Aquest, el de la vocació als altres, ha
estat un sentiment comú entre tots els
representants polítics d'aquest Ajuntament, tant els de l'equip de govern
com els de l'oposició. I per això hem
estat capaços de deixar de banda les
nostres diferències i d'aprovar un pacte
unitari de lluita contra les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia. El resultat és un pla de xoc que
ha permès destinar 4 milions d'euros
del pressupost inicial del 2020 a lluitar
contra la crisi COVID, amb gairebé 70
accions que s'estan portant a terme i
entre les quals destaquen l'increment
d'ajudes socials i els incentius econòmics per a la generació de riquesa i
ocupació locals.
A les pàgines d'aquest COMUNICA, el
més especial que ha editat mai l'Ajuntament, hi trobareu la feina feta, la que
estem fent i tot allò que demostra que
el dit fins ara és cert: que no hem parat de plantar-li cara a aquest virus ni un
sol dia. I que ho hem fet, millor o pitjor,
però amb responsabilitat i vocació de
servei públic.

La lluita continua, siguem responsables
Venen temps difícils, això no s'ha acabat. És cert que ja es veu la llum al final del túnel, que les vacunes estan en
camí. Però comença un hivern que serà
dur, on la pandèmia ja farà massa mesos que dura i les conseqüències econòmiques també. De tots i totes depèn
que la cosa no vagi, encara, a més.
Apel·lo a la responsabilitat de tothom
a l'hora de complir amb les mesures
de prevenció i les restriccions. Vindran
temps millors, i també altres Nadal per
a celebrar. Ara toca contenció, restriccions, prevenció i responsabilitat.
Al nostre municipi ho estem fent notablement bé. Hi ha hagut poca incidència
del virus i molt poques morts associades. Hem seguit una estela de prevenció molt acurada des de pràcticament
el primer dia de pandèmia. Ens ha anat
bé i hem de seguir així. No volem un
sol veí o veïna menys a causa d'aquest
virus. Us volem sans i vius, vives i sanes,
això és ara el més important.
Acabo felicitant a tothom les festes en
nom de tots els regidors i regidores de
l'Ajuntament; i us desitjo un 2021 millor,
acompanyat de salut, família, amistat,
treball i moltes, moltes abraçades.
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L’Ajuntament de Mont-roig del Camp vol agrair públicament les
infinites mostres de solidaritat que des de l’esclat de la pandèmia
de la Covid-19 han anat sorgint al nostre municipi.
A les empreses
que, tot i
l’escassetat de
material de
prevenció a l’inici
del confinament,
van fer donacions
de tota mena
de material (gel
desinfectant,
mascaretes, roba...)

A tots els veïns
i veïnes que es
van organitzar
per confeccionar
mascaretes
A les entitats
locals que van
cedir els seus fons
per destinar-los a
superar la crisi al
municipi

A la Creu Roja
de Mont-roig
i Miami Platja
per la fantàstica
feina que han fet
i que continua
fent, liderant el
repartiment de
productes de
necessitat a les
famílies

A les empreses,
comerços i
pagesia que van
donar i continuen
donant aliments
i/o participant
en la campanya
de recollida de
productes de
primera necessitat
impulsada per la
Creu Roja

A totes les
persones que
es van oferir
de voluntaris
i al personal
municipal, que
més enllà de la
seva feina, van
dedicar temps
personal per
atendre als
col·lectius més
vulnerables

A la grandesa dels
nens i nenes, que
van demostrar un
comportament
exemplar durant
el confinament i
amb la tornada a
l’escola

A tots i a totes, de cor, moltes gràcies!

Al comportament
cívic de la
ciutadania, que
ha respectat
les mesures de
prevenció per
protegir-se en
l'àmbit individual,
però sobretot per
protegir a la resta
de veïns i veïnes
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PACTESUMARI
DE MUNICIPI

PACTE DE MUNICIPI HISTÒRIC PER
LLUITAR CONTRA LA COVID19

Tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament han unit forces per consensuar una setantena d'actuacions que tenen
l'objectiu de fer front a les conseqüències que ens ha deixat en l’àmbit local la crisi sanitària, econòmica i social del coronavirus
El Ple de l’Ajuntament de Montroig del Camp, del dia 30 de juny,
va aprovar per unanimitat el Pacte
de Municipi per a la reconstrucció
social i econòmica, un acord de
valor històric per fer front a les
conseqüències que ens ha deixat en
l’àmbit local la crisi de la Covid-19.
Tots els grups municipals amb representació al consistori van sumar esforços per aconseguir aquest pacte, a
través del qual s'han destinat més de 4
milions d’euros del pressupost del 2020
per donar resposta a les noves necessitats sorgides arran de la crisi provocada pel coronavirus, pal·liar els efectes
sobre l’economia local i incrementar
l’atenció als col·lectius més vulnerables.

• S'han reforçat les
ajudes i s'han creat noves
subvencions, programes
i serveis de suport a la
ciutadania
Després d’escoltar representants dels
àmbits social i econòmic locals, els regidors i regidores dels grups municipals
del Partit dels Socialistes de Catalu-

La sessió plenària, que va servir per aprovar el Pacte de Municipi, es va celebrar de forma telemàtica

nya-Candidatura de Progrés (PSC-CP),
Junts per Mont-roig Miami (JxMM), Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d’Esquerres - Acord Municipal
(ERC-MES-AM), Ara Mont-roig Miami
- Verds per Més (ARA-Vx+), Ciutadans Partido de la Ciudadanía (C’s) i Plataforma Impulso Miami Mont-roig (IMM) van
consensuar un total de 68 actuacions
que tenien per objectiu donar suport

EL PRESSUPOST
MUNICIPAL ALINEAT
AMB EL PACTE DE
MUNICIPI
Amb l’aprovació del Pacte, l’Ajuntament va dur
a terme una modificació de crèdit dels comptes
municipals del 2020 per destinar un pressupost
inicial de 4,073 milions d’euros a la implementació de les 68 mesures aprovades.

a les persones més vulnerables, ajudar
les famílies amb dificultats, crear ocupació i acompanyar l’empresariat local
en la seva recuperació econòmica.
Durant el procés d’elaboració del pla,
es va fer una profunda revisió del pressupost municipal del 2020, redirigint
els comptes per donar resposta a les
noves necessitats. Es van eliminar despeses menys prioritàries, es van deslliu-

rar fons no disposats per la suspensió
d’activitats i programes, es va disposar
de part del fons de contingència i es
van repensar les inversions. Amb els
recursos alliberats, s’han reforçat les
ajudes existents i s’han creat noves
subvencions, programes i serveis de
suport a la ciutadania i l’economia local
que esdevenen necessaris en aquest
nou context.

567.000

3,32 MILIONS

181.000 €

EN MESURES
SOCIALS I ATENCIÓ
A LES PERSONES
I COL·LECTIUS
VULNERABLES

EN MESURES
DE FOMENT A
L'ECONOMIA LOCAL I
LA CREACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL

EN ALTRES
ACCIONS: ESPAI
PÚBLIC, EFICIÈNCIA
EN L'ATENCIÓ,
PROTOCOLS DE
SALUT...

El conjunt de mesures aprovades es detallen en les següents
pàgines. Es tracta de 68 accions agrupades en 3 àmbits:
mesures socials i serveis a les
persones, mesures per generar
ocupació i incentivar l'economia local i altres mesures relacionades amb l'administració i
l'espai públic.
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PACTESUMARI
DE MUNICIPI

6

Coordinació i complicitat entre els
serveis socials municipals i les entitats i
xarxes socials per arribar a tothom qui
ho necessiti i evitar duplicitats.

7

Garantir l’atenció i mobilitat de
persones amb discapacitat per evitar
que quedin invisibilitzades en situació
de crisi.
Les oficines de Serveis Socials s'ubicaran a l'espai que
fins ara ocupava el casal de joves K2

3

Reubicament de les oficines d’atenció de Serveis Socials per a garantir una
millor assistència a les persones usuàries i, especialment, per a assegurar les
mesures de prevenció sanitàries (espais
més amplis i ventilació).

POLÍTIQUES D’HABITATGE

8

Impuls d'un Pla d’Habitatge Social, a través de la signatura de convenis amb entitats bancàries, destinat
a la gestió d’un banc d'habitatges de
lloguer social per a joves, famílies amb
dificultats i per a emergències de l’habitatge (violència masclista, ruïna, incendis, etc).

9

MESURES
SOCIALS
I SERVEIS
A LES
PERSONES

1

ATENCIÓ SOCIAL

Increment de les línies de subvencions i ajuts de Serveis Socials per a
l’atenció urgent dels col·lectius més vulnerables. Seguiment a les persones i les
famílies en risc d’exclusió social. Reforç
dels ajuts per poder fer front al pagament dels impostos municipals, el lloguer i els subministraments bàsics per
a famílies amb dificultats econòmiques.
Increment, si cal, del fons social de Nostraigua per a la bonificació en els rebuts
de l’aigua a famílies vulnerables.

2

Reforç dels recursos humans del
departament de Serveis Socials per tal
de poder prestar servei de manera àgil
als col·lectius que necessiten atenció urgent.

Estudi de la creació d’una nova entitat pública empresarial per a la gestió
del sòl que pugui impulsar la construcció i rehabilitació d’habitatge social.

10

Garantir, amb la màxima celeritat, d'allotjament temporal a dones que
pateixen violència masclista.

L'Ajuntament ha ampliat el suport a la Creu Roja local
per tal que pugui continuar desenvolupant la seva tasca

4

Reforç dels programes de menjador social i de Banc d’Aliments, donant
suport econòmic i estrenyent la relació
amb les entitats que atenen aquesta necessitat, sobretot l’Assemblea Local de
la Creu Roja.

11

Foment de la construcció i gestió
d’habitatge assequible i social per part
del sector privat.

12

Establiment d'un servei de mediació que faciliti acords entre els propietaris i llogaters per ajornar o reduir totalment o parcialment el pagament dels
lloguers a persones i famílies que passin
temporalment per una situació econòmica complicada i a empreses que hagin patit greument les conseqüències
de la crisi.

ACCIÓ COMUNITÀRIA

13

La campanya de recollida d'aliments és una de les accions que s'han impulsat

5

Impuls d'una campanya de captació de fons i aliments entre les grans
empreses del municipi (destinats al tercer sector).

Creació d'un Banc del Temps
municipal que permeti l’intercanvi de
serveis en comunitat, generant una alternativa econòmica social i fomentant
les relacions entre el veïnatge.
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PACTESUMARI
DE MUNICIPI

El web municipal compta amb un espai per inscriure's a
la xarxa de voluntariat

14

Creació d'una xarxa estable de
voluntariat al municipi, que pugui organitzar-se i funcionar de manera habitual
oferint serveis comunitaris i/o que pugui
actuar puntualment davant noves crisis
o situacions d’emergència que poguessin donar-se al municipi en el futur.

ATENCIÓ A LA GENT GRAN

15

Creació d'un servei municipal
d’atenció a la gent gran, actualment dins
el departament de Serveis Socials, amb
dotació econòmica i de personal propi,
que pugui continuar amb el programa de
seguiment i assistència al col·lectiu que
s’ha dut a terme durant el confinament.

i, sobretot, de mares, i/o famílies monoparentals, a la vegada que es compensa
la manca d’hores lectives del darrer trimestre del curs i s’incentiva l’ocupació
de gent jove com a monitors i monitores
dels casals. Es compta amb la col·laboració d’entitats socials per al seu impuls.

19

Increment de la línia d’ajuts a
l’escolarització (a la compra de llibres,
material escolar i recursos pedagògics)
d’acord amb el que marca la normativa.

20

Creació d'una nova línia de
suport a l’alumnat d’ensenyaments post
obligatoris d’acord amb el que marca la
normativa.

INVERSIONS I OCUPACIÓ

22

Priorització de l’execució
d’aquells projectes, com per exemple
petites obres o inversions, per fomentar
la contractació de Pimes i afavorir la reactivació econòmica de petits industrials i empreses constructores.

23

Revisió dels protocols de contractació de l’Ajuntament, Nostreserveis
i Nostraigua per fomentar la contractació de Pimes i afavorir la reactivació
econòmica. Agilització de les compres i
contractacions municipals.

21

Millora del programa de reforç escolar, amb increment de mitjans
propis de l’Ajuntament o amb més suport de la xarxa de voluntariat existent,
d’acord amb el que marca la normativa.

16

Nostreserveis ha desenvolupat un pla de millora de la
jardinera gràcies a la contractació de nou personal

Serveis dels Casals d’Avis a domicili, mentre aquests es mantinguin
tancats (podologia, perruqueria…).

24

17

Priorització d'aquelles inversions que es puguin executar directament per l’Ajuntament i les empreses
municipals a través de la contractació
de persones a l’atur.

Reforç del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) mentre no quedi consolidada la nova normalitat.

INFANTS I ESCOLA

Els casals d'estiu han combinat l'esbarjo, l'activitat física i les sortides a la natura amb el reforç escolar

18

Impuls de nous Casals d’Estiu
amb més places, un horari més extens
i amb una concepció pedagògica i de
reforç escolar. Per una banda, s'ha previst com un servei que ajudi a la reincorporació laboral presencial de pares

MESURES
PER
A GENERAR
OCUPACIÓ
I INCENTIVAR
L’ECONOMIA
LOCAL

Els agents de civisme han recordat a la ciutadania la
importància de seguir les mesures de prevenció

25

Creació de nous programes
municipals que permetin la contractació
de personal temporal per a la seva execució: brigada de reforç en el manteniment i millora de l’espai públic, agents
cíviques, brigada de neteja a domicili,
brigada de senyalització viària, brigada
de recollida de residus porta a porta,
nous casals d’estiu, reforç escolar, vigilància i desinfecció de platges i piscines,
revisió del cens d’habitants).
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26

32

Acolliment a plans d’ocupació
destinats a col·lectius que hagin patit
més l’impacte de la Covid-19 en les seves expectatives laborals: dones, joves,
persones amb risc d’exclusió social i familiars a càrrec...

Impuls d'un estudi de la fiscalitat municipal amb l’objectiu d’incrementar ingressos, regularitzar el frau i
poder fer front a la despesa generada
per les noves ajudes econòmiques i les
polítiques de suport social.

Agilització, per part de l’Ajuntament, del pagament a empreses proveïdores i el pagament de les subvencions a entitats i associacions. Inclusió
a les bases de les subvencions la possibilitat d’avançament de bestretes a
compte de les subvencions atorgades.

Bonificació en el rebut de l’aigua, més enllà dels ajuts específics per
al pagament dels subministraments bàsics a la població més vulnerable.

27

28

Priorització del pla d’eficiència
energètica al municipi i als equipaments
de titularitat municipal, amb l’objectiu
de contribuir a la rebaixa de la factura
elèctrica i l’alliberament de fons ordinaris que puguin destinar-se a ajuts socials
i de suport a l’empresariat local.

29

Increment de la tasca de prospecció en la cerca d’ajuts i subvencions d’altres administracions públiques
superiors a l’hora de promoure la contractació de personal o l’execució de
nous projectes municipals.

33

Ampliació del servei de la Borsa de Treball Municipal i creació de noves eines de suport en línia (correu electrònic, consultes per videoconferència,
entrevistes virtuals...).

35

Bonificació de la taxa d’ocupació de via pública per a les terrasses
d’establiments de restauració i mercats
pels dies de tancament a causa de l’estat d’alarma.

SUPORT A PERSONES
TREBALLADORES I EMPRESES

S'ha ofert assessorament i acompanyament als diversos
sectors econòmics del municipi

40

S'ofereix un servei d’assessorament a empreses i treballadors i treballadores del municipi i per tramitar les ajudes
econòmiques municipals i d’altres administracions, així com donar-los l’assessorament i el suport que puguin necessitar.
Aquest servei centralitza la informació de
totes les ajudes i és un punt des d’on es
pot tramitar qualsevol ajut. També ofereix
els seus serveis de manera telemàtica (assistències per videoconferències).

41

NOVA FISCALITAT
Els establiments de restauració han pogut ampliar l'espai per a les seves terrasses

36

Ampliació de l’espai concedit en les llicències d’ocupació de via
pública (com en el cas de terrasses de
bars i restaurants) per tal que, malgrat
les distàncies físiques que calgui seguir
mantenint, es pugui recuperar l’activitat
de la restauració el més aviat possible i
s’incrementi l’oferta i atractiu turístic.

Establiment d'una moratòria en
el pagament de taxes i impostos.

39

Bonificació de la taxa de residus a comerços o establiments pels dies
de tancament a causa de l’estat d’alarma.

Reclamació d'un millor finançament local per recuperar l’autonomia
de l’Ajuntament i poder destinar sense
restriccions els recursos municipals a
pal·liar els efectes de la Covid-19.

31

Reforç al departament de Promoció Econòmica tant en recursos humans com en el seu finançament.

34

30

S'ha creat un nou calendari del contribuent amb nous
terminis de pagament

38

37

Facilitats perquè el sector de
la restauració i el comerç s’adhereixin a
plataformes de venda en línia i servei a
domicili, acompanyant-los en el procés
des de l’Ajuntament.

Programació formativa en mesures de prevenció i higiene per als establiments comercials, d’hostaleria i turístics segons les noves normes sanitàries.
Acompanyament per tal que aquests puguin obtenir la certificació de salut (Protocols de garantia sanitària).

42

Creació d'una nova línia
d’ajuts, d’acord amb la normativa vigent, per a fer front a les despeses que
les empreses hagin hagut de fer per
adaptar-se a la crisi de la Covid-19 i el
confinament (despeses en prevenció
i salut, adaptació d’espais, inversió en
nous recursos telemàtics o digitals…).

43

Reforç de la línia d’ajudes per
a l’autoocupació i per incentivar que les
empreses locals contractin persones en
situació d’atur.
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44

S'incentiva, mitjançant acompanyament professional, la creació de
cooperatives de treball en aquells nínxols d’activitat que puguin generar
ocupació i nous serveis a la ciutadania
(serveis a la gent gran, repartiments a
domicili, neteja de l’espai públic, socorrisme, entre d’altres).

45

Programació formativa destinada a persones treballadores i a l’atur
que pugui preparar-los per trobar feina
o emprendre en aquests nous nínxols
d’activitat.

nistració local generant una marca de
destinació que faci valdre els fets diferencials que marcaran els avantatges
competitius d’acord amb la nova situació de pandèmia: producte únic de
municipi com a lloc de vacances de 63
km2, amb gran quantitat de serveis integrals i optatius personalitzats (allotjaments, lleure, oci, altres actors turístics
locals...), grans espais naturals i oberts,
12 quilòmetres de costa, àmplia zona
de muntanya, baixa densitat de població, apartaments turístics unifamiliars,
etc.

46

55

47

48

Flexiblització de les restriccions per a la realització de les obres a
l’estiu.

49

Realització de les actuacions
necessàries per a millorar la connectivitat al nostre municipi.

PROMOCIÓ DELS SECTORS
ECONÒMICS LOCALS

54

Impuls de campanyes específiques per al comerç, que incentivin el
consum intern i de productes de proximitat, comptant amb la complicitat de
les entitats que representen el sector.

Creació d'una borsa local de
la pagesia, que permeti al sector agrari
local contractar persones a l’atur per a
campanyes específiques.
Acompanyament a les empreses locals que vulguin impulsar el teletreball i/o adaptar-se a nous models de
negoci i activitat d’acord amb la realitat
post confinament.

S'han desenvolupat diverses campanyes per promocionar el comerç local, a l'estiu, a la tardor i a l'hivern

Impuls de campanyes específiques per a promoure l’ús dels serveis
existents al municipi (autònoms, professionals, gestories, etc.)
La web de Turisme ha incorporat noves funcionalitats
per millorar l'experiència del visitant

51

Centralització de l’oferta amb
tot el teixit empresarial i comercial del
municipi al web de Turisme, amb una
estructura coordinada que compleixi
amb l’estratègia d’oferta conjunta com
a un sol producte que ofereix tots els
serveis potencials del municipi.

52

Estudi per a la creació d’un
segell de “Turisme segur i saludable”
per potenciar les activitats a l’aire lliure, la baixa massificació i fer-lo extensiu a aquells establiments que reuneixin les normes de seguretat i higiene
i que ofereixin activitats d’acord amb
les mesures sanitàries i en un entorn
“segur”.

Les jornades de l'Arròs de tardor o de l'oli nou són algunes de les accions que s'han dut a terme

56

Reforç de les campanyes gastronòmiques, per tal de potenciar el
sector de la restauració local.

53

Campanya per promocionar el municipi que s'ha desenvolupat durant l'estiu

50

Impuls d'una nova campanya
de promoció turística que suposi una
aposta conjunta del sector i de l’admi-

Creació, des del departament
de Turisme, de nous serveis i atractius
turístics que s’alineïn amb la marca de
turisme saludable i segur (repartiment
de mascaretes i petits sabons a les oficines de Turisme, creació d’itineraris
turístics lliures d’aglomeracions, noves
rutes, etc).

Campanya "No ens podem permetre un nou confinament" per recordar la importància de les mesures
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57

Creació d'una campanya específica per a la ciutadania i visitants
amb recomanacions sanitàries que pugui situar-se en espais de major aﬂuència i oficines d’atenció: ús de mascareta,
higiene de mans, distàncies mínimes.

ADMINISTRACIÓ

es garanteix el control i accés de la ciutadania a la informació pública i es facilita la relació i la tramitació amb l’Ajuntament de manera no presencial.

61

Reforç de l’estructura administrativa interna per poder fer front a un
previsible increment d’expedients derivats de les noves ajudes i subvencions.

65

Un cop es pugui recuperar la
normalitat i les autoritats sanitàries ho
aconsellin, organització d'una jornada
multitudinària i participativa per celebrar la superació de la crisi sanitària, que
tingui impacte emocional en la ciutadania i fomenti l’activitat econòmica. Durant la jornada, està previst fer un acte
d’homenatge i reconeixement a les víctimes mortals a causa de la COVID-19,
així com a totes les persones que en
aquests moments difícils han estat clau
per oferir serveis essencials, atendre a
les persones vulnerables i protegir els
col·lectius de risc (professionals i voluntariat).

66

Els treballadors i treballadores municipals han pogut
participar en unes jornades telemàtiques de motivació

62

ALTRES
MESURES

58

ADMINISTRACIÓ
ÀGIL I SEGURA

Creació d'un servei d’atenció
psicològica per als empleats i empleades municipals que requereixin suport
i acompanyament a l’hora d’atendre la
ciutadania més vulnerable (“Cuidem els
que cuiden”).

ESPAI PÚBLIC, PROTOCOLS
I SEGUIMENT

Avaluació de les mesures
executades al municipi a causa de la
pandèmia i l’estat d’alarma per elaborar-ne una diagnosi i, d’acord amb
l’experiència viscuda, elaborar protocols per a futures situacions d’alarma i
confinament.

67

Elaboració d'un pla de contingència sanitària municipal que inclogui l’anàlisi de la situació local en
aquest àmbit, el trasllat de les necessitats sanitàries a les administracions
competents i l’elaboració d’un protocol d’actuació sanitària al municipi en
cas de rebrot.

63

Creació d'un pla de reordenació de l’espai públic que asseguri una
mobilitat que respecti les distàncies físiques, prioritzant els vianants i, en darrer
terme, els vehicles motoritzats.

Elaboració d'un pla de desescalada per assegurar el retorn a l’activitat
normal de l’administració i dels equipaments municipals, amb la màxima seguretat tant per als treballadors i treballadores com per als usuaris i la ciutadania.

59

Impuls d'un procés de revisió i
simplificació de procediments per facilitar la tramitació de les ajudes socials i
econòmiques.

60

Increment dels esforços de
l’Ajuntament en l’avenç de l’administració electrònica, la implementació
d’eines digitals i les dades obertes, i en
el desenvolupament del programa de
millora de l’atenció ciutadana. D’aquesta manera s’agilitzen els procediments,

La comissió de seguiment s'ha reunit diverses vegades
per avaluar l'estat de les accions

Les piscines municipals han comptat amb un protocol
específic durant l'estiu

64

Creació d'un protocol de desinfecció de les piscines municipals i privades comunitàries, per garantir el bany
segur dels usuaris.

68

Creació d'una comissió de
seguiment de l’execució de les accions
previstes al pla, que estarà formada per
un representant de cada grup municipal
amb representació i, si s’escau, per tècnics i tècniques municipals. La comissió
es reuneix cada dos mesos.
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S'INTENSIFIQUEN LES SUBVENCIONS
PER LLUITAR CONTRA LA PANDÈMIA
L'Ajuntament ha creat noves ajudes i ha reforçat el suport als col·lectius més afectats per la crisi de la Covid19
Al llarg de l’any 2020 l’Ajuntament
ha continuat impulsant el suport
a la ciutadania, a les entitats, a les
empreses i persones autònomes del
municipi a través de diverses línies de
subvenció. A més a més, de les línies
habituals també s’han obert noves
ajudes, tenint en compte l’efecte
advers que ha tingut la pandèmia en
molts sectors de l’economia.
En un any molt especial, marcat per la
crisi econòmica i social que ha provocat
la pandèmia de la Covid-19, l'Ajuntament ha reforçat el suport econòmic als
col·lectius més afectats.
Des de Serveis Socials, s'han ofert ajudes
directes i s'ha ampliat, de manera extraordinària, la col·laboració amb entitats
del tercer sector, com l'Assemblea Local
de la Creu Roja de Mont-roig i Miami
Platja, amb qui s’ha establert un conveni
de 100.000 € per actuacions socials per
aquest 2020. Es tracta d'una entitat que
actualment atén a més de 1.300 persones i que ha liderat el repartiment d'aliments i productes de primera necessitat
al municipi, els últims mesos.
El departament de Serveis Socials també ha vetllat pel benestar dels infants
del municipi amb ajudes que s’articulen a través dels centres educatius. Es
tracta de la subvenció de recursos pedagògics per als centres educatius, de
25.500 €, la subvenció d'esmorzars pels
alumnes dels centres educatius de secundària, de 4.530,53 € i la subvenció
per activitats extraescolars per infants
amb necessitats específiques de suport
educatiu, per import de 6.350 €.
Nova ajuda per despeses Covid-19
La regidoria d'Impuls econòmic ha reforçat les línies d'ajudes que ofereix

Signatura de conveni amb l'Assemblea Local de la Creu Roja amb qui s'ha intensificat la col·laboració des de l'inici de la pandèmia

cada any per fomentar l’emprenedoria
i la contractació de persones aturades i
ha creat una nova subvenció específica
per fer front a les despeses que la Covid-19 ha provocat als establiments comercials i de restauració del municipi.

• Diverses entitats locals
han cedit les seves ajudes
per destinar-les a altres
col·lectius
Així, s'ha destinat una partida de
30.000 euros per subvencionar despeses com: material d’EPI’s (mascaretes,
guants, gels hidroalcohòlics, bates,
pantalles…), senyalització específica

d’espais per a l’accessibilitat (cartelleria, vinils…), mobiliari (mampares,
tancaments…), implantació de comerç
electrònic o APP’s comercials i per a
la implantació de mesures o equipaments digitals per al teletreball.
Les altres 3 línies d'ajudes que s'han
ampliat són la subvenció per a impulsar
la contractació de treballadors parats,
destinada a empreses del municipi, les
subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi i les subvencions per
a inversions destinades a l’obertura de
nous establiments comercials al nucli
antic de Mont-roig. Totes elles per import de 30.000 euros cadascuna.
Suport a les entitats
L'Ajuntament ha continuat donant su-

port al teixit associatiu i a la cohesió
social del municipi a través de tres línies de subvenció específiques per a
les entitats locals.
Es tracta de la subvenció per a projectes, programes i iniciatives culturals, de 10.000 €, la subvenció per
al foment de les activitats esportives,
de 17.000 € i la subvenció destinada
a entitats locals educatives, de 15.000
€. En aquest sentit, cal remarcar que
algunes d'aquestes subvencions finalment no s'han atorgat perquè moltes
entitats del municipi han renunciat als
convenis de col·laboració i han cedit
aquests fons perquè l'Ajuntament els
pugui destinar a altres tipus d'ajudes i
col·lectius que estan patint greument
les conseqüències de la crisi.

FINS AL 31 DE DESEMBRE
OBERT EL TERMINI PER SOL·LICITAR LES SEGÜENTS
SUBVENCIONS:
SUBVENCIÓ
PER IMPULSAR
L’EMPRENEDORIA

SUBVENCIÓ PER AFRONTAR LES DESPESES PER
L’ADAPTACIÓ, MILLORA O IMPLEMENTACIÓ DE
MESURES PER LA CRISI DE LA COVID-19

El període per presentar les sol•licituds ﬁnalitza el 31 de desembre de 2020 i les dues convocatòries són compatibles
entre sí. La corresponent sol·licitud, juntament amb tota la documentació requerida a les bases i a la convocatòria es
pot presentar a través de la seu electrònica.
Més Informació

www.mont-roig.cat
promocio@mont-roig.com

977 172 527

Amb cita prèvia, a l’oﬁcina de L’ESPAI
Avinguda Màlaga, 32 de Miami Platja
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EL MUNICIPI ENSUMARI
TEMPS DE PANDÈMIA

I VA ARRIBAR EL CONFINAMENT...
El 14 de març de 2020 és una de les dates que quedarà en la memòria de moltes persones. És el dia en què l’Estat espanyol
va declarar l’estat d’alarma, el confinament de la població i el tancament de bona part de l'activitat industrial, comercial i de
restauració. De fet, la proliferació de casos de Covid-19 a tot el món i les recomanacions de prendre mesures de contenció
ja van posar en alerta a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp que, dies abans, va anticipar-se amb la cancel·lació d'actes, el
tancament d'equipaments i serveis municipals, així com en la reorganització de tot el personal per seguir oferint els serveis
essencials i donar resposta a la nova realitat social. Les principals accions que es van posar en marxa durant aquells dies de
confinament es troben resumides en aquestes pàgines.

PROGRAMA DE SEGUIMENT A LA GENT GRAN I
CREACIÓ D'UNA XARXA VOLUNTARIAT
Des de l’inici de la crisi sanitària de la
Covid-19, una de les prioritats de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha estat
oferir suport a la gent gran del municipi,
un dels col·lectius més vulnerables davant la pandèmia del coronavirus. Amb
aquest objectiu, una de les primeres
accions posades en marxa va ser la creació d’un programa de seguiment a les
persones més grans de 65 anys. Es tracta

S’AMPLIA EL SERVEI
D’ATENCIÓ A DOMICILI
Les trucades realitzades en el marc del
programa de seguiment per a la gent
gran van permetre detectar noves necessitats provocades pel confinament

ES MANTÉ EL SERVEI
D’AIGUA EN CAS
D’IMPAGAMENT
Abans de l’aprovació del Reial Decret
d’estat d’alarma, Nostraigua va resoldre que en aquest període no es tallaria el subministrament d’aigua per

d’una iniciativa que va comptar amb la
participació dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament i empreses municipals, voluntaris del municipi i els Centres
d’Atenció Primària. El programa va iniciar-se amb trucades periòdiques a totes
les persones grans del municipi i es van
poder identificar aquells casos en què es
requeria atenció a domicili, per fer-los la
compra, recollir receptes, comprar me-

i les situacions personals. Per aquest
motiu, el Servei d’Atenció a Domicili
de Serveis Socials, que habitualment
ajuda a les persones grans del municipi dependents, es va reforçar. També
es va ampliar el servei de neteja a domicili per qüestions de salubritat.

impagament a cap abonat, ni se li enviarien cartes en aquest sentit. La mesura, tenia l’objectiu d’alleugerir la càrrega econòmica de les famílies que tenen
dificultats per fer-se càrrec de la quota,
a causa de la davallada d’ingressos produïda per la crisi i la necessitat, també
per qüestions d’higiene davant el virus,
de disposar d’aquest servei bàsic.

CONTACTE CENTRES
EDUCATIUS I
REPARTIMENT DE
RECURSOS
Durant el confinament, l’Ajuntament
va mantenir un contacte setmanal amb
els centres educatius del municipi per
ajudar-los en tot el que necessitaven.
A més, es va fer difusió de vídeos de
motivació dels diversos centres educatius cap a l’alumnat i es van donar
a conèixer diversos recursos educatius

L’Ajuntament i l’Assemblea Local de
la Creu Roja de Mont-roig el Camp,
que ja treballen conjuntament de forma periòdica per fer arribar ajuda a
les persones de tot el municipi que
més ho necessiten, van intensificar la
col·laboració per poder donar resposta a les noves demandes que estaven
sorgint. De fet, la Creu Roja, durant el
confinament va atendre unes 280 famílies, una xifra que ha anat augmentant i que previsiblement continuarà
creixent els pròxims mesos. En aquest
sentit, l’Ajuntament va fer la compra
de la llista d’aliments que l’entitat

L’Ajuntament va gestionar l'entrega de
les targetes moneder a les famílies que
tenen concedida una beca de menjador, per tal que poguessin fer front a les
despeses dels àpats que els nens i ne-

població, així com conscienciar a tothom que els nens i nenes també estan
lluitant contra el coronavirus i qualsevol altra malaltia.

MÉS INFORMACIÓ
CONTRA LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA
L’Ajuntament va reforçar la informació
disponible sobre els canals d’atenció
a les víctimes de violència masclista.

per als nens i nenes proposats per part
d’organismes oficials. Per altra banda,
l'Ajuntament també va repartir material de reforç escolar i informàtic entre algunes famílies del municipi que
no tenien connexió a internet als seus
domicilis o que no disposaven d’eines
informàtiques. Els mateixos centres
educatius van demanar aquesta collaboració perquè tots els alumnes poguessin seguir les activitats lectives que
preparava el professorat i el seu procés
de formació, malgrat el confinament.

veïns i veïnes per col·laborar i ajudar a totes aquelles persones que ho poguessin
necessitar, l’Ajuntament va crear una xarxa de voluntariat.

ES REFORÇA LA
COL·LABORACIÓ AMB
LA CREU ROJA

LLIURAMENT DE
TARGETES MONEDER

CAMPANYA INFANTS
AMB AUTISME
Coincidint amb el Dia Mundial de
Conscienciació sobre l’Autisme, la Policia Local va regalar als infants amb
autisme, que van comptar des de l’inici del confinament amb un permís especial per poder sortir al carrer acompanyats d’un adult, braçalets amb
l’escut policial i el missatge “Pels Valents”. La iniciativa tenia per objectiu
que aquests infants, en sortir al carrer,
els poguessin ajudar a transmetre un
missatge de valentia i coratge a tota la

dicaments o fer-ne seguiment mèdic o
psicològic. En total es va fer seguiment
a prop de 2.850 persones majors de 65
anys. També, davant l’oferiment de molts

COORDINACIÓ
AMB L’ÀREA BÀSICA
DE SALUT
L’Ajuntament es va coordinar amb els
Centres d’Atenció Primària del municipi per tal de fer arribar a la ciutadania
informació actualitzada sobre procediments i recomanacions a seguir per
frenar l’expansió del virus. Aquest contacte permanent va permetre anar in-

necessitava per atendre aquest increment. A més, el consistori es va sumar
a la crida de l’entitat local per aconseguir més suport econòmic i ampliar
també la xarxa de voluntariat. També
va impulsar una campanya solidària de
recollida d’aliments als establiments
del municipi, per tal que qui volgués
oferir ajuda la pogués prestar i qui la
necessités la pogués rebre.

nes van deixar de rebre a conseqüència
del tancament dels centres educatius
pel coronavirus. També es van repartir
targetes moneder a les famílies dels infants dels centres oberts del municipi,
en aquest cas, en concepte de berenar.
En total, es van distribuïr casa per casa
314 targetes i es va informar a les famílies sobre les successives recàrregues.

A través del web municipal, les xarxes
socials i el repartiment de cartells a
establiments del municipi, es va posar
especial èmfasi en recordar que el servei d’atenció permanent del telèfon
900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona cada dia de l’any, les 24 hores.

formant a tots els veïns i veïnes de les
mesures de prevenció, així com dels
procediments que calia seguir en cas
de presentar simptomatologia. L’Ajuntament també va traslladar al CAP
aquells casos que va identificar que
requerien seguiment mèdic.
A més, el municipi es va sumar al conjunt de poblacions que han ofert els
seus espais per garantir les donacions
de sang a Catalunya des de l'inici de
l'esclat de la pandèmia.
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EL MUNICIPI ENSUMARI
TEMPS DE PANDÈMIA
LA MOMI FELICITA ALS
NENS I NENES

LES LLARS D'INFANTS I
L'ESCOLA DE MÚSICA AL
COSTAT DE L'ALUMNAT
Des de les llars d'infants municipals i
l'escola de música es va adaptar la metodologia de treball habitual per poder continuar oferint a les famílies propostes de recursos i activitats: vídeos
editats i interpretats pels equips edu-

catius de les llars d'infants amb explicacions de contes, cançons, poemes,
activitats, danses, propostes d'elaboració de materials i/o jocs, articles
i informacions d'interès. També es va
fer acompanyament telefònic. Pel que
fa a l'escola de música, el professorat
va mantenir la tasca pedagògica i de
seguiment en línia amb el seu alumnat
enviant propostes d'activitats, d'exercicis i amb l'intercanvi de vídeos.

ALTRES PROPOSTES PER
AL CONFINAMENT
Durant aquestes setmanes van ser diverses les iniciatives que van anar sorgint des de diversos departaments de
l’Ajuntament amb l’objectiu d’animar
als veïns i veïnes a compartir les estones de confinament. Entre aquestes

Participa. També es van dur a terme
accions específiques com per exemple la proposta de celebrar la diada de
Sant Jordi des del confinament.

entre altres propostes diverses per fomentar la lectura.

LA PROGRAMACIÓ
JUVENIL A LES
XARXES SOCIALS

PROMOCIÓ DE
L’ACTIVITAT FÍSICA
DES DE CASA
El tancament dels equipaments esportius i l'anul·lació de totes les classes
dirigides van obligar a l'àrea d'Esports
a buscar també noves fórmules per
continuar fomentant l'esport entre la
població. Per aquest motiu, va posar
en marxa classes diàries en línia i en
directe i es van publicar setmanalment vídeos de curta durada destinats
a totes les franges d'edat. També es
va mantenir contacte telefònic amb
els usuaris de major edat per a fer-

ho tan bé, fer-los saber que la Momi
també estava al seu costat en aquests
moments tan complicats i que els
nens i nenes també poden ajudar a
aturar aquest virus.

NOVES PROPOSTES
CULTURALS ADAPTADES
El tancament dels equipaments culturals o l’anul·lació de la programació
d’espectacles ha requerit buscar noves fórmules per fer arribar la cultura a
totes les cases. Per aquest motiu cada
setmana es van presentar un recull
d’iniciatives culturals, com espectacles
de companyies teatrals o visites virtuals al patrimoni català, que es canalitzaven a través del Facebook de les
biblioteques i l’APP Mont-roig Miami

LES BIBLIOTEQUES
POTENCIEN LES
ACTIVITATS EN LÍNIA
També les biblioteques Joan Miró i
Miramar van buscar fórmules creatives
per estar en contacte amb els usuaris,
a través de les xarxes socials o de missatgeria, continuant els Clubs de Lectura o endegant activitats com recitals
de poesia virtuals, recomanacions de
lectures o publicació de microrelats,

Amb l'objectiu de fer arribar un missatge d'agraïment als nens i nens del
municipi es va elaborar un vídeo simpàtic per a tots ells. L’encarregada de
donar-los les gràcies va ser la Momi,
la mascota infantil de Mont-roig i Miami Platja que, amb les seves paraules,
els va felicitar pel seu comportament
exemplar i els va donar idees per
fer més agradable el confinament.
L’objectiu de la proposta era animar
als més petits de casa a seguir fent-

los seguiment físic i es van proposar
diversos reptes per tal de celebrar diferents dies especials relacionats amb
l'esport, com ara el Dia Mundial de
l'Activitat Física o el Dia de l'Educació
Física al Carrer (enguany, a casa).

propostes hi trobem crides a participar
en un recull fotogràfic sobre aquest
moment històric, a enviar vídeos festius, a elaborar una samarreta i assajar una flashmob postconfinament o a
seguir amb la tradició del pubillatge
infantil, entre d’altres. Trobareu més
imatges del confinament a partir de la
pàgina 22.

El confinament també dels nois i noies ha requerit adaptar els continguts
juvenils i reprogramar aquells actes
susceptibles de realitzar-se a través
d’Internet. Les xarxes socials de Joventut han estat el canal a través del
qual s’han presentat diverses propostes per mantenir actiu també aquest
col·lectiu. Així, per exemple, s’ha traslladat a les xarxes les sessions del programa “Sexpressa’t!” i s’ha creat una
“Ciber Agenda Kdat”, amb propostes
d’entreteniment. Preciament per po-

AJORNAMENT I
SUSPENSIÓ EN EL
PAGAMENT DE TRIBUTS
L'Ajuntament de Mont-roig va aprovar
la congelació dels tributs municipals
que es pagaven a través de BASE. El
cobrament d'aquestes taxes i impostos es va posposar i es va fixar un nou

tenciar aquesta connectivitat amb els
joves s’han obert nous canals com Telegram i TikTok i s’ha creat “Directes
confinats” un programa de sessions
d’Instagram Live amb persones de
diversos àmbits que responen les preguntes dels/les joves.

calendari del contribuent. També es
van anul·lar els pagaments per ocupació de via pública als establiments i
empreses. Per altra banda, les quotes
dels serveis municipals que es van haver de tancar (transport escolar, menjador escolar, llars d'infants, classes
esportives...) no es van cobrar i es va
procedir a la devolució.

SUPORT AL
SECTOR TURÍSTIC
El turisme, el sector econòmic principal
del municipi, està essent un dels més
afectats per aquesta crisi. Per aquest
motiu, es van intensificar els contactes
amb les empreses del sector amb l'objectiu de conèixer la seva situació i fer-los
arribar tota la informació generada per
les administracions estatal i autonòmica
amb tots els ajuts específics pels professionals i les empreses d'aquest sector
durant l'estat d'alarma. També es va reforçar la promoció turística del municipi
a les xarxes socials i es van crear campanyes específiques com per exemple
la publicació d'un videojoc ambientat a

Mont-roig i Miami Platja o la campanya
#Viatgemdesdecasa. Per altra banda, el
portal web Mont-roig Miami Turisme va
incorporar un enllaç directe als motors
de reserves de les empreses d'allotjament turístic i un nou apartat web amb
informació sobre els restaurants que
ofereixen repartiment a domicili i men-

jar per emportar-se. La Taula Estratègica
de Turisme del municipi també es va reunir coincidint amb l'estat d'alarma per
prendre decisions sobre noves mesures
per donar resposta a la crisi econòmica
que ha afectat al sector del turisme i com
adaptar-se en l'àmbit sanitari. Finalment,
per no perdre el contacte amb els turis-

tes potencials es va incrementar l'atenció
telemàtica i telefònica amb els visitants i
es van enviar correus de suport a totes
les bases de dades de participants d'accions realitzades per Mont-roig Miami
Turisme amb un missatge esperançador
que els desitjava tornar a veure ben aviat
al nostre municipi.
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EL MUNICIPI ENSUMARI
TEMPS DE PANDÈMIA
SUPORT AL SECTOR
ECONÒMIC I
EMPRESARIAL
Un altre sector que s’ha vist greument
afectat a conseqüència de la crisi sanitària del coronavirus han estat les empreses i comerços locals que no han pogut
desenvolupar la seva activitat des que
es va decretar l’inici de l’estat d’alarma. Per donar-los suport es va fer un
acompanyament i seguiment telefònic
a l’hora de traslladar-los informació del
seu interès, com ajudes i noves mesures.
En aquest sentit es va elaborar una guia

amb tots els recursos que tenien disponibles en cada moment. També es va
animar al teixit empresarial a promocionar-se a través de diverses plataformes
de comerç digital, assessorant-los sobre

S’INTENSIFICA LA
RECOLLIDA DE RESIDUS

REFORÇ EN LA
DESINFECCIÓ DE ZONES
ESTRATÈGIQUES
L'Ajuntament va intensificar les tasques de desinfecció i neteja per tal de
minimitzar els riscos del coronavirus.
Es va desinfectar mitjançant el reg a
pressió amb hidronetejadora i amb
motxilles polvoritzadores els principals carrers i zones de pas, calçades,
mobiliari urbà i zones de contenidors
d'escombraries i recollida de residus,
així com les zones més susceptibles
d'entrar en contacte directe amb els
usuaris, com ara baranes i papereres.
Les tasques de desinfecció s'han anat
realitzant periòdicament i de manera

ADAPTACIÓ DEL SISTEMA
DE TREBALL DEL
PERSONAL MUNICIPAL
L'Ajuntament i les seves entitats dependents Nostreserveis i Nostraigua han
pogut continuar oferint els seus serveis
gràcies a l'esforç organitzatiu que es
va posar en marxa a l'inici de la declaració de l'emergència sanitària i que ha
permès, malgrat el tancament de tots
els equipaments municipals, que tot el
personal pugui continuar treballant. Sigui en règim de teletreball o presencial-

El servei de recollida selectiva es va
intensificar durant els dies de confinament, malgrat que es va suspendre
la recollida domiciliària de voluminosos. Així, la freqüència en la recollida
de brossa va augmentar i els residus
de totes les fraccions es van recollir
rotativa als nuclis de Mont-roig i de
Miami Platja i també en algunes zones
de les urbanitzacions. Cal destacar que
alguns pagesos del municipi van oferir
la seva maquinària per col·laborar en
totes aquestes tasques de desinfecció.

ment, el personal municipal ha adaptat
la seva feina diària i ha seguit treballant,
posant especial èmfasi en l'atenció a la
ciutadania i l'adaptació a les noves mesures.
Entre les tasques que s'han fet en aquesta situació de confinament, més enllà de
les essencials, s'hi troben les trucades a
la gent gran, serveis a domicili, la posada al dia dels expedients; formació i
plans de millora dels serveis; actualització de bases de dades, protocols, manuals, procediments o elaboració de classes o continguts en línia per als usuaris,
entre altres.

ES REINVENTA
L’ATENCIÓ A LA
CIUTADANIA
Una de les portes d’entrada a la gestió municipal és el servei d’atenció a
la ciutadania, que malgrat tenir les
oficines tancades físicament durant el
confinament es va adaptar a la nova
situació per continuar estant al costat
de la població. Així, durant la primera fase del confinament es va atendre
telefònicament i per correu electrònic
als veïns i veïnes, ja sigui per resoldre
dubtes, consultes, etc. de qualsevol
tema, així com per donar assistència
per a realitzar els tràmits a la seu elec-

ALTRES ACCIONS
Amb l'objectiu de no frenar l'activitat
econòmica, l'Ajuntament va facilitar
la tramitació de llicències d'activitats i
obres per no aturar l'economia local,
malgrat la suspensió de terminis. Això
va permetre que pràcticament qualsevol tràmit seguís el seu curs si la ciuta-

les solucions per oferir els seus productes en línia. Per altra banda, es va publicar una guia informativa amb el llistat de
tots els comerços del municipi que seguien oferint els seus serveis. Finalment,

trònica. Durant la segona fase del confinament i per tal de millorar aquesta
atenció, es van posar en marxa nous
serveis: les videoconferències per assistir telemàticament els usuaris en la
tramitació en línia i l’obertura d’un canal d’informació via WhatsApp.

dania i empreses així ho sol·licitaven.
Per altra banda, també es va dur a terme una nova eina de participació ciutadana en què l'alcalde Fran Morancho
es reunia a través de videoconferència
amb la ciutadania. Va ser el programa
"L'Alcalde a casa", que tenia l'objectiu
de mantenir el contacte directe amb
els veïns i veïnes i escoltar qualsevol
demanda o inquietud.

es va adaptar el programa formatiu en
format videoconferències. Així, es van
oferir xerrades d’interès per a empresaris i autònoms, però també per a la resta
de la població.

també els diumenges, sobretot en
les àrees que des de l'Ajuntament i
Secomsa es van considerar més conflictives.
Les deixalleries també van ser una de
les instal·lacions que es van tancar el
dia 13 de març. Així i tot, a causa de
la demanda de la ciutadania es van
tornar a obrir adoptant una sèrie de
mesures de prevenció per evitar la
propagació i afecció per la Covid-19.

LA POLICIA LOCAL AMB
LA CONSCIENCIACIÓ
CIUTADANA
La Policia Local de Mont-roig del
Camp va dur a terme, des de l'esclat
de l'emergència sanitària, una tasca de
conscienciació ciutadana per evitar la
propagació del coronavirus. En aquest
sentit, des de l'inici del decret de confinament va demanar a la població
que no sortís de casa de forma innecessària i va intensificar els controls als
carrers del municipi per tal d'evitar els
desplaçaments injustificats. Tot i la crida a la responsabilitat, va imposar més
de 350 denúncies, principalment per
no fer cas o desobeir les indicacions

de les autoritats competents trencant
el confinament sense justificació.
A més, també es va mantenir alerta en
la lluita contra la inseguretat ciutadana
i es va col·laborar amb altres cossos de
seguretat en diversos operatius especials, per vigilar l'entrada i sortida de
vehicles del municipi.

MÉS COMUNICACIÓ EN
TEMPS DE CRISI
La comunicació es va intensificar per
considerar-se essencial davant aquesta situació de crisi i en un context on
la prevenció, les noves mesures i les
restriccions requereixen informació
entenedora i que pugui arribar ràpidament. El reforç es va fer externament
per explicar mesures i afectació dels
serveis i internament per millorar la coordinació i salvar la distància física entre els treballadors/es municipals. Per
fer arribar tota aquesta informació es
van crear plans de comunicació espe-

cífics, nous elements gràfics de suport,
nous apartats web i nous recursos comunicatius i d'informació d'acord amb
la importància que ha adquirit la comunicació en línia durant aquesta crisi.

CELEBRACIÓ D’ÒRGANS
COL·LEGIATS DE FORMA
TELEMÀTICA
Els òrgans de govern també s’han hagut d’adaptar a la nova situació. Així
s’han celebrat a través de videoconferència diverses reunions de l’equip
de govern i trobades periòdiques amb
la resta de grups municipals, Juntes
de Govern, Comissions informatives
i Consells d’administració de Nostraigua i de Nostreserveis. A més, el passat dia 16 d’abril va tenir lloc el primer

Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp, celebrat de forma telemàtica
amb caràcter extraordinari i urgent,
que es va poder seguir a través del
Canal YouTube institucional.

SI VOLS CONÈIXER TOTES LES MESURES EXECUTADES DURANT EL CONFINAMENT VISITA MONT-ROIG.CAT/CORONAVIRUS
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ORDENANCES
MUNICIPALS
SUMARI

ES MODIFIQUEN 8 ORDENANCES
FISCALS I SE'N CREA UNA DE NOVA

Els impostos i taxes locals s'actualitzen per, entre d'altres objectius, millorar el finançament de l'Ajuntament i els
serveis municipals, impulsar les energies renovables, atraure nous inversors i penalitzar els especuladors.

OBJECTIUS

INCREMENTAR
INGRESSOS
MUNICIPALS PER
MILLORAR SERVEIS
DEFICITARIS

ATRAURE NOVES
INVERSIONS
I FOMENTAR
L’OCUPACIÓ LABORAL
AL MUNICIPI

IMPULSAR L’ÚS
DE LES ENERGIES
RENOVABLES
I L’ECONOMIA
VERDA

GRAVAR ELS
ESPECULADORS
I INCENTIVAR EL
LLOGUER SOCIAL O DE
PRIMERA RESIDÈNCIA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7

IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES (IBI)

TAXA REGULADORA
D’EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Es manté l’increment del 10% de mitjana en les
quotes de l’IBI, d’acord amb la revisió cadastral
que es va produir el 2012 i que va suposar doblar
el valor dels terrenys urbans. Aquest increment,
repartit en 10 anys, arribarà al seu límit el 2023.
Nova bonificació del 95% durant 5 anys per a empreses que s’instal·lin al municipi i siguin declarades pel Ple d’especial utilitat municipal (per la generació d’activitat econòmica, o nombre de llocs
de treball creats, etc).
Nova bonificació del 50% de la quota per a immobles que hagin instal·lat sistemes d’aprofitament
energètic provinent del sòl (plaques fotovoltaiques).
Nou recàrrec del 50% per a immobles desocupats
durant més de dos anys (majoritàriament d’entitats financeres, no segones residències).
Gravamen diferenciat, fins ara no previst a l’ordenança, per a ús esportiu al 0’95%.
Eliminació de la bonificació per a famílies monoparentals per adequar normativament l’ordenança, doncs no es pot aplicar segons la llei.

Es rebaixa la taxa per accedir a les convocatòries de
personal funcionari interí i personal laboral temporal
(borses de treball municipal) a 10 euros, i gratuïta
per a persones a l’atur i amb minusvàlua del 33%

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8

TAXA DE SERVEIS
URBANÍSTICS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16

REGULADORA
DE LA TAXA PER
ENTRADA DE VEHICLES A
TRAVÉS DE VORERES (GUALS)

S’inclou redactat per advertir els titulars d’un gual
caducat o donat de baixa voluntàriament o per
impagament, que en cas de no retirar la placa
l’Ajuntament procedirà a la seva liquidació (girarà
el rebut).

Increment de la bonificació, del 30 al 50%, per a
obres que incorporin la instal·lació de sistemes
d’aprofitament d’energies renovables a edificacions
ja existents.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13

Tot i l’increment en aquest tram, l’impost es troba
per sota d’altres municipis del territori (com Cambrils o Reus).

d) Elaborar campanyes de conscienciació que incrementin el percentatge de recollida selectiva, molt
baixa en relació a la mitjana catalana i que ens penalitza en el cost del tractament dels residus (punt c).

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12

IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS
I OBRES (ICIO)

S’incrementa el gravamen en l’ordenança sobre
l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) per a transmissions generades en
el tram d’1 a 5 anys, i de 6 a 10 anys (terminis de
compra-venda en els que es mouen especuladors i
entitats financeres majoritàriament).

c) Assumir l’increment en el cost del tractament de
la brossa no separada (rebuig) que, marcat per normativa europea, s’ha doblat en els darrers 4 anys.
Un cost que ha passat de 0’57 milions d’euros el
2017, a 1’09 milions d’euros previst el 2021.

Modificació redactat per adequació jurídica.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4

IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DELS
TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (IIVTNU)

b) Millorar el servei amb més freqüències i innovant
en el tipus de recollida, més personalitzada i amb
una relació més directa amb la ciutadania.

e) Alliberar pressupost de l’Ajuntament per tal
d’aprovar una línia de subvencions per a famílies
amb rendes baixes que no puguin assumir el cost
de la brossa.

S’inclou una nova tarifa per reserva de plaça
d’aparcament en via pública davant de la llicència de gual autoritzada. És una tarifa addicional,
voluntària, que incrementa la taxa de gual un 50%
per a qui ho sol·liciti.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5

PERSEGUIR
EL FRAU
MITJANÇANT
INSPECCIONS
FISCALS

REGULADORA DE
LA TAXA DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS (BROSSES)
S’iguala la taxa a totes les zones del municipi, sense
discriminacions ni diferenciacions, procedint així a la
correcta adequació normativa.
Es reclassifiquen les tarifes per casar el cost del servei amb la tipologia d’habitatge: plurifamiliars de
menys de 80m2, plurifamiliars de més de 80m2, unifamiliars de menys de 80m2, i unifamiliars de més
de 80m2. També es fa una reclassificació més proporcional de la taxa per a establiments comercials.
Es produeix un increment en les tarifes d’un 7% per
poder:
a) Salvar el dèficit existent entre la taxa que paguen
els ciutadans/es i el cost real del servei, que es va
preveure fa més de 10 anys amb menys població i
menys urbanitzacions recepcionades.

REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS
ECONÒMIQUES (IAE)
S’inclou una bonificació del 50% durant 5 anys per
a empreses que iniciïn nova activitat econòmica al
municipi.
S’inclou una bonificació de fins el 50% per a empreses que iniciïn activitat econòmica i tributin per
quota municipal durant 5 anys.
S’inclou una bonificació del 50% per empreses del
municipi que hagin incrementat la seva plantilla
amb nous contractes indefinits en el darrer any.
S’inclou una bonificació del 95% durant 5 anys per
a noves activitats econòmiques que siguin declarades pel Ple d’interès municipal (per la generació
d’activitat econòmica, la creació de molts llocs de
treball, etc).

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22

REGULADORA
DE PREU PÚBLIC
PER AL SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS
COMERCIALS I INDUSTRIALS
ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS
DE LES ACTIVITATS DE CÀMPING
Per adequació normativa, es crea una nova ordenança fiscal per a establir un preu públic de prestació del servei de recollida de residus als càmpings.
El servei municipal no és obligat, les empreses podran acollir-se al servei voluntàriament o optar per
un gestor de residus privat.
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GRANS PROJECTES

LA CASA DE LA YOYA, NOU ESPAI
CULTURAL AL NUCLI DE MONT-ROIG

L'equipament, d'acord amb la darrera voluntat de la sra. Maria Rosa Viladerbó, serà la seu del Centre d'Estudis Mont-rogencs
Un dels projectes més singulars de
la història recent del municipi es
farà realitat els pròxims mesos. Es
tracta de la Casa de la Yoya, un nou
enclavament cultural al nucli antic
que contribuirà a la dinamització de
la vida social i cultural de Mont-roig.
L’any 2016 l’Ajuntament va ser dipositari del llegat de la Sra. Maria Rosa Viladerbó Marco, una dona polifacètica
i amb inquietuds artístiques i culturals,
implicada en l’àmbit associatiu mont-rogenc. La Sra. Viladerbó va deixar en
testament al consistori la casa on ella
havia viscut al nucli antic de Mont-roig,
al carrer Mare de Déu de la Roca, amb
la condició que l’edifici es convertís en
un espai cultural per a una entitat local,
el Centre d’Estudis Mont-rogencs.
La transformació de la casa
El projecte de transformació d’una
casa entre mitgeres a un edifici funcional per a una entitat i que compleixi
amb la normativa urbanística d’edificis públics ha estat complex. El pro-

QUI VA
SER LA
YOYA?

La Casa de la Yoya està ubicada al carrer Mare de Déu de la Roca, 80

jecte d’obra l’ha redactat l’arquitecta
mont-rogenca Núria Gassó Aragonès.
El disseny inclou una sala polivalent en
planta baixa, que podrà ser destinada a actes com exposicions o tallers,
la planta primera es destina a arxiu,
la segona a sala de conferències i es
planteja una sala de treball intern a la
tercera planta. També s’ha adequat
l’accessibilitat a totes les plantes de
l’edifici amb la incorporació d’una

plataforma elevadora a l’antic pati de
llums. Està previst que les obres comencin el primer trimestre del 2021.
Quan estigui finalitzada la reforma de
la Casa de la Yoya, el nucli antic de
Mont-roig comptarà amb un espai cultural nou, on el Centre d’Estudis podrà
desenvolupar les seves activitats habituals com conferències, xerrades, exposicions d’artistes locals i comarcals i
presentacions de llibres.

A la Yoya, la
vinculació amb
Mont-roig, de qui
es considerava
una enamorada,
li venia de petita
quan estiuejava
amb els seus
pares i germans
a la casa del carrer Mare de
Déu de la Roca, on anys més
tard acabaria instal·lant-se a
viure amb el seu marit Josep.
La Maria Rosa Viladerbó era
modista i dissenyadora de roba,
destacava per ser una persona
molt creativa amb un gran bagatge
cultural i amb inquietuds artístiques
que la portaren a treballar de forma
artesanal teixits com la llana, amb
els seus telers, i a experimentar amb
productes com els tints naturals.

MONT-ROIG TINDRÀ
UNA NOVA ZONA CÍVICA

NOU EDIFICI DE VESTIDORS

A MONT-ROIG
DELes
CAMP
Amb les obres
de millora
dotarà l'espai de carril bici, nou arbrat i mobiliari urbà

ES REFORMA
A/E.01
L'AVINGUDA DEL MAR
EMPLAÇAMENT

El projecte preveu construir uns nous vestidors i ampliar l'edifici actual com a casal d'avis

La Pista d'estiu de Mont-roig es convertirà en l'àgora on confluirà el casal d'avis, la piscina i el nou centre
sociocultural.
L'Ajuntament està treballant en el projecte executiu de reforma i ampliació
de l'edifici dels actuals vestidors que
passarà a ser el nou casal de la gent
gran. En aquest equipament s'hi ubicarà també un bar que donarà servei
al casal d'avis, a la piscina, al poliesportiu i a la plaça en què es convertirà
l'actual pista d'estiu. En aquesta plaça

diàfana, que esdevindrà l'àgora de
tots aquests equipaments, també, hi
tindrà la façana el nou centre sociocultural (un edifici que acollirà activitats
culturals, festives i espai per entitats).
Per altra banda, també està en fase
de redacció el projecte la construcció
d'uns nous vestidors que s'ubicaran
entre la piscina i el poliesportiu (marcat en vermell al plànol). Les obres del
casal i dels vestidors, pressupostades
en 641.803,75 € es finançaran en un
90% a través d'una subvenció de la
Diputació de Tarragona.

Un dels darrers projectes que
es duran a terme a través del
finançament del Pla de Barris de
la Florida de Miami Platja serà la
reforma de l’avinguda del Mar, una
actuació per potenciar l'activitat
socioeconòmica del barri.
·

El projecte inclou obres de millora,
instal·lació de mobiliari urbà i plantació d'arbrat a l'avinguda del Mar.
Amb aquesta reforma és pretén millorar l’accessibilitat a la via pública
mitjançant l’adequació de passos de

vianants, potenciar l’ús de l’espai públic fent l’espai més amable amb la
incorporació de mobiliari urbà, arbrat
i jardineria i potenciar l’activitat socioeconòmica a través de la pràctica
esportiva ampliant la xarxa de carril
bici del barri de la Florida. Amb la remodelació d’aquest espai es millora
l'accés a la zona esportiva del Parc Lilí
i s’uneixen les dues artèries principals
del nucli de Miami Platja, com són
l’avinguda de la Diversitat i l’avinguda de Barcelona. El pressupost de la
licitació és de 236.849 euros.
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RESIDUS
SUMARI

REDUIR I RECICLAR, TOT ÉS COMENÇAR!
L'Ajuntament engega un ambiciós projecte de proves pilot i conscienciació ciutadana per millorar la gestió dels residus al municipi
L’Ajuntament de Mont-roig del
Camp ha posat en marxa la
campanya “Reduir i Reciclar, tot és
començar”, a través de la qual es
demana la corresponsabilitat de
tota la ciutadania per millorar la
gestió dels residus al municipi.
L’objectiu és reduir el volum de residus
que es generen de forma diària i millorar els nivells de recollida selectiva,
a través de la corresponsabilitat de
totes les parts; l’ajuntament, els veïns i veïnes, els centres educatius, els
establiments comercials i empreses,
treballadors/es municipals, càmpings
i habitatges ús turístic i entitats locals.
És per això que des de l’Ajuntament es
fa una crida al compromís de tots els
agents implicats i es demana un esforç
per assegurar l’èxit de la campanya.

• L'Ajuntament apel·la a
la ciutadania per reduir i
reciclar els residus
Repensar la gestió dels residus
Aquest ambiciós projecte pretén modificar la manera que es gestionen els
residus. Per aconseguir-ho es duran a
terme accions de sensibilització i de
foment del reciclatge i millores i innovacions en el servei de recollida de
residus, com proves pilot de recollida

porta a porta i l’ampliació de serveis
com la deixalleria o la recollida de
voluminosos. També es preveuen mesures contra l’incivisme i es facilitarà
informació i eines per tal que la ciutadania i especialment els professionals
de jardineria i construcció gestionin
correctament els seus residus.
Aquestes accions s’han establert per
revertir la situació actual en què la
recollida selectiva al municipi es troba al 27%, molt per sota de l’objectiu
del 60% a Catalunya pel 2020, i inferior a la mitjana d’altres municipis del
Baix Camp que se situa al 40%. Un fet
que ha provocat que el cost del tractament dels residus hagi augmentat
de 576.000€ a 1.095.000 € els darrers
4 anys, principalment degut als residus mal separats. A més, el servei no
s’ajusta a les particularitats del municipi i en els darrers anys s’ha viscut un
relaxament per part de veïns i veïnes
i dels sectors econòmics del municipi, actituds incíviques i abocaments
incontrolats, especialment de poda i
voluminosos, que tenen un cost econòmic molt alt.
Suport del Pla de Barris
Aquest projecte s’ha desenvolupat
amb el suport de la regidoria del Pla
de Barris, tenint en compte que al barri
de la Florida ja es treballa per fomentar
la sostenibilitat i conscienciació ciutadana a través d’un programa de sensibilització ambiental.

L'eslògan de la campanya s'ha desenvolupat a partir de la popular
frase feta "gratar i menjar, tot és
començar". Aquesta dita, coneguda
tant en català com en castellà, significa que certes coses són de tal naturalesa, que una volta iniciades ja no
es poden deixar fàcilment. Aquest
és precisament l'objectiu que es vol
aconseguir amb aquesta campanya,
que la població comenci a reduir i a
reciclar de forma permanent i que un
cop assolit l'hàbit ja no hi hagi volta
enrere.

PUNT DE PARTIDA

60% 27% 50%
Percentatge de
reciclatge que marca
la Directiva europea
per al 2030

Xifra actual de
recollida selectiva
en contenidors de 5
fraccions al municipi

d'increment del cost
del tractament dels
residus en els últims
4 anys

PRINCIPALS OBJECTIUS
Fomentar la prevenció i reutilització de residus
Augmentar la quantitat de les fraccions, especialment de la orgànica
Millorar la qualitat de les fraccions (evitar residus mal separats)
Disminuir la fracció resta i per tant els costos de tractament
Promoure els comportaments cívics a la via pública

TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ECOLÒGICA

L'AJUNTAMENT APOSTA
PER LA SOSTENIBILITAT
AMB L'ECOESPAI

PLAQUES SOLARS FARAN
AUTOSUFICIENTS ELS
EDIFICIS MUNICIPALS
L'Ajuntament instal·larà plaques fotovoltaiques als edificis municipals per
aconseguir generar l'energia elèctrica necessària per al seu autoconsum.
Ha estat un dels projectes més importants de l'apartat d'inversions d'aquest 2020
i un dels primers reptes de la nova regidoria de Transició Energètica i Ecològica,
que vol avançar a pas ferm cap a la sostenibilitat i l'estalvi energètic.
Amb aquest objectiu s'ha lluitat per aconseguir la màxima quantitat d'una subvenció de l'IDAE, (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) que permetrà finançar al 50% el cost del projecte, que és de prop d'un milió d'euros. Amb
la instal·lació d'aquestes plaques s'aconseguirà produir més de l'energia elèctrica
que es necessita per al seu autoconsum. Per aquest motiu, paral·lelament a la licitació de la instal·lació de les plaques, s'està treballant la millor forma de dibuixar
el projecte a través de mecanismes innovadors, així com la creació de comunitats
energètiques com a eina d'aprofitament del sobrant de l'energia generada.

El projecte de plaques fotovoltaiques en xifres
El Centre de Promoció Econòmica i Transició Energètica serà un nou punt de
referència per al progrés econòmic i mediambiental del municipi.
El Ministerio de Indústria, Energia y Turismo ha acceptat atorgar la subvenció
sol·licitada per l'Ajuntament per construir l'Ecoespai, un centre de serveis energètics que s'ubicarà a la plaça Tarragona i que acollirà el personal de les regidories d’Impuls Econòmic i Ocupació i de Transició Energètica i Ecològica, així
com totes aquelles activitats i projectes vinculats a la consecució d’un municipi
sostenible. Aquest centre desenvoluparà, a més, venda d’energia, recàrrega de
vehicles elèctrics, assessorament energètic, acompanyament tècnic en l’execució d’instal·lacions fotovoltaiques, formació especialitzada o lloguers de material per a l’estalvi energètic, entre d’altres. Tot plegat per acompanyar a la
població en la transició energètica, propiciar la creació d’un teixit empresarial
implicat en aquestes matèries i disposar d’un nou equipament per a ús d’escolars i població en general.

436.744 kwh

729.733 kwh

227,54

175.533

Consum anual
d’energia
elèctrica
dels edificis
municipals

tones CO2/a
Estalvi
d'emissions de
tones de CO2 a
l’any

Producció
anual d’energia
elèctrica amb
les plaques
fotovoltaiques

euros
anuals
d'estalvi
econòmic

292.989 kwh
Excedent
d’energia
elèctrica que
servirà per
abastir la xarxa

6 anys

Període de
retorn de la
inversió
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REDUIR i
és
RECICLAR tot

COMENÇAR
Amb el suport de

Informa-te’n a:

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

REINVENTAR-NOS, ADAPTAR-NOS I AVANÇAR
Aquest any 2020, el recordarem per ser
un dels més complicats de la nostra vida
atès que des del mes de març, estem
patint els efectes de la COVID-19.
Sabem que no ha estat gens fàcil per
ningú, malgrat tot, heu estat forts, lluitat
contra allò més desconegut, estant
lluny els uns dels altres, però també heu
aconseguit estar més a prop que mai.
Tots hem sentit a flor de pell una pluja
de sentiments i d’emocions que ens
molts casos han estat contradictòries,
la por al contagi o a la pèrdua d’algun
ésser estimat, convivències amb éssers
estimats de vegades difícils, el patiment
per com ens en sortirem, com a societat,
d’aquesta pandèmia, etc.
A banda, hem vist com els més
perjudicats per aquesta situació eren,
sobretot, la població més menuda i
la més gran, que han demostrat estar

a l’alçada en tot moment, fent-nos
aprendre una bona lliçó de la vida,
sent capaços d’adaptar-se a situacions
adverses, sent els els més afectats per la
situació de confinament.
Joves i no tant joves, que sense dubtarho dues vegades, han sortit al carrer per
ajudar a la gent gran i a totes aquelles
persones que més ho necessitaven.
Amb aquest coratge i energia, la
població més vulnerable s’ha sentit
acompanyada i atesa en tot moment,
ja fos a través del suport telefònic o del
voluntariat que els hi ha fet la compra
de menjar o medicaments, perquè no
haguessin de sortir de casa. Aquesta ha
sigut la voluntat que des de el primer
moment ha tingut aquest consistori,
estar a l’alçada de les circumstàncies
sobretot amb aquelles persones a qui
els hi calia més ajuda.

Els
treballadors
i
treballadores
de
l’Ajuntament,
Nostraigua
i
Nostreserveis, que han vetllat en tot
moment pel benestar de tothom i
perquè el servei a la a ciutadania
tirés endavant, assegurant una bona
atenció, malgrat totes les dificultats
personals i laborals amb què s’ha
hagut de batallar.
El
comerç
local,
els
nostres
establiments, que han treballat
de valent perquè en tot moment
tinguéssim tot allò que requeria el dia
a dia i no ens faltés de res, han estat a
primera fila per fer front a la pandèmia
de la forma més efectiva possible,
estant al capdavant dels negocis de
primera necessitat per tots nosaltres,
demostrant ser les vertaderes heroïnes
i herois. Des de l’ajuntament, us
seguim donant empenta per continuar

endavant amb els contratemps i les
conseqüències que aquesta situació
imprevisible ens ha posat al davant.
Aquest any, de ben segur que no
l’oblidarem mai, ha estat un any ple
d’incerteses, de pors, de tristor, de
soledat, d’emocions, però també
ha estat un any de reflexió, on s’ha
demostrat la capacitat d’adaptació de
cada un de nosaltres, de demostrarnos que entre tots, si ens ho proposem,
podem fer front als entrebancs més
grans. Tenim clar que d’aquesta situació
tan adversa viscuda els últims mesos,
també en traurem un bon aprenentatge.
Des de l’Administració local, us
assegurem que ens hem hagut de
reinventar, però que ens hem adaptat
per tal de poder avançar, confiant en un
futur millor.

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

FRONT COMÚ CONTRA LA COVID
En una situació difícil com la que
ens trobem, desitgem que estigueu
bé; malgrat que segur que aquesta
pandèmia ens ha tocat a cadascú de
naltros en algun aspecte de les nostres
vides. Des del nostre grup, mostrem
responsabilitat en una situació
d’excepcionalitat com l’actual, fent
costat a l’equip de govern signant
un Pacte de Municipi que no era el
nostre, ni el millor, ni el que naltros
haguéssim fet, però vam decidir fer
front comú, deixant de banda els
colors polítics i les diferències (que n’hi
ha) pel compromís que ens exigeix el
moment.
La política del NO a TOT de l’equip
de govern no porta enlloc, només
provoca frustració. S’allunya del
consens. Es compatible mantenir
una mínima agenda cultural i festiva

i, alhora, garantir la seguretat de les
persones (som els primers a demanar
extremar les precaucions). Però això
fa necessària una voluntat política,
predisposició, ganes, creativitat i
enginy especial per a reiventar-se. I es
clar, això costa: calers no, feina sí.
Cal fer front comú per planificar, ja,
com reconstruirem el nostre municipi
i el nostre país. Els nostres pilars
econòmics, socials i emocionals s’han
vist estroncats i cal marcar estratègia
per tal que els qui us trenqueu la cara
dia a dia per aixecar la persiana, per
sembrar la terra, per tenir cura dels
vostres... pugueu tenir un futur pròsper.
MONT-ROIG AL PARLAMENT
En el curs polític del 2021 tenim una
cita molt important, per al país en el
seu conjunt i per a Mont-roig del Camp

d’una manera certament especial. La
nostra companya, regidora i portaveu
del grup municipal a l’Ajuntament, Irene
Aragonès Gràcia, ocupa el número 3
de la llista per Tarragona d’Esquerra
Republicana a les eleccions al Parlament
de Catalunya del dia 14 de febrer.
La Irene, mercès a la confiança que li ha
fet el partit per la seva dedicació i feina
feta, està en disposició d’esdevenir
ben aviat la primera persona de Montroig en ocupar un escó al Parlament:
qui millor que una dona, republicana i
d’esquerres, al nostre Parlament! Una
dona que podrà donar continuïtat,
salvant les distàncies, al seu
predecessor mont-rogenc: n’Agustí
Sardà, també republicà i progressista,
que a finals del S XIX i principis del XX
va formar part del Congrés i el Senat
de l’Estat espanyol.

Molts i moltes coneixeu la trajectòria
de la Irene, del seu treball pròxim
des de la base i el carrer, de la seva
implicació en la defensa del bé comú,
en trobar solucions i millorar la vida
de la gent. Des del Parlament, on
s’elaboren les lleis que tan directament
ens afecten, la Irene podrà refermar
el seu compromís en la defensa del
territori, del Baix Camp i de Mont-roig,
representant els nostres interessos i les
nostres necessitats.
Siguem conscients de la importància
que tindrà comptar al Parlament de
Catalunya amb una veu pròpia, d’algú
de casa, que defensarà els valors
republicans de la justícia social, la
igualtat d’oportunitats, el feminisme i
l’ecologisme.
En la mesura del possible, us desitgem
que passeu unes bones festes.

partidos cuando se gobierna, sino que
deben ser la Administración centrada
en el interés de los ciudadanos. Comprometidos como estamos con nuestro
modelo de estado de bienestar, nuestros representantes en los Ayuntamientos priman siempre las políticas sociales
para mejorar la vida de la ciudadanía.

tiene límite así que pongámoslo en uso
para enfrentar esta prueba que nos han
puesto y nos vemos en el 2021 con todas las ganas y el ánimo a tope, deseando que este nuevo año sea un año de
prosperidad para todos.

g.m.ciutadans@mont-roig.cat

ADIÓS 2020!!
El 2020 ha sido un año totalmente
diferente, horrible en todos los sentidos, no sólo para nosotros sino para
la gran mayoría de la población mundial. Desde Ciutadans Miami/Montroig ha sido muy difícil decidir qué
íbamos a escribir en estas líneas ya
que después de los tiempos vividos,
en los ciudadanos no para de crecer
la sensación de pesimismo, incertidumbre y frustración cuando se piensa en el futuro. Finalmente lo hemos
querido hacer desde el punto de vista
más positivo.
Durante este tiempo nos hemos tenido
que enfrentar a nuevos retos tanto personales como sociales que hemos ido
superando con mucho esfuerzo y sacrificio. La capacidad que hemos tenido
para sobreponernos a la situación ha
sido fundamental.

Nuestras vidas cambiaron de la noche a
la mañana, cambiando nuestra forma de
relacionarnos, de divertirnos, de comunicarnos, de trabajar. Hemos aprendido
que nuestro comportamiento individual
afecta directamente a la vida y la salud
de los demás.
Desde Ciudadanos hemos trabajado
mucho en este año 2020, hemos arrimado el hombro junto al equipo de gobierno y el resto de la oposición para luchar
conjuntamente contra la crisis creada
por el Covid-19, aportando nuestras
propuestas económicas y sociales que
se han recogido en el Pacto de Municipio para la reconstrucción social y económica. Hemos antepuesto el bienestar
de los ciudadanos y nuestra responsabilidad institucional a las ideas políticas. Y
ello porque Ciutadans entendemos que
los Ayuntamientos no deben concebirse
como administraciones al servicio de los

Desde nuestro grupo municipal Ciutadans Miami/Mont-roig os deseamos
unas Felices Fiestas, atendiendo a las
recomendaciones de las autoridades sanitarias, actuando con prudencia y con
responsabilidad.
Ciutadans os animamos a recibir el 2021
con los ánimos renovados y tener en
cuenta siempre el lado positivo de las
cosas. Aunque haya momentos que
creamos que no lo podemos conseguir
hay que tener en cuenta que el potencial que tenemos los seres humanos no

Sin duda Ciutadans seguiremos trabajando como oposición positiva pero
crítica y responsable desde la unidad,
el consenso y la colaboración presentando medidas que mejoren la vida de
los ciudadanos de Miami y Mont-roig.
Y todo esto para ayudar a construir un
municipio más dinámico a nivel económico, más cercano, más participativo y
más competitivo. Para lograr el empleo,
la convivencia y buscar la igualdad por
la vía de la educación y del uso eficaz
y eficiente de los recursos públicos, en
definitiva para tener un municipio mejor.
BONES FESTES - FELICES FIESTAS
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ARTICLES D’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
g.m.jxmm@mont-roig.cat

MALGRAT TOT, ENS EN SORTIREM!!!!
Primer escrit del Comunica des del
mes de setembre del 2019 i per
no perdre el costum, l’hem hagut
d’entregar d’avui per demà seguint
amb la gran planificació en tot el que
fa aquest equip de govern. Ha estat
un any difícil d’oblidar per molts veïns
i veïnes del nostre municipi a causa de
la pandèmia de la COVID-19, un any
que ha fet trontollar el benestar de
moltes famílies.
Ens hauria agradat felicitar a l’equip
de govern pel que fa a la seva gestió,
però malauradament, no ha estat
possible. Segueixen enrocats en el NO
a totes les propostes de l’oposició i a
presumir d’autosuficients. Seguim sent
un municipi que no avança i no mira cap
al futur. Tenim molts exemples del saber
fer del nostre equip de govern durant
aquest període tan llarg de temps:

• Els pressupostos de l’any 2020
s’aproven al febrer amb el nostre vot
en contra perquè hem estat l’únic grup
al qual no se li han acceptat cap de les
propostes presentades. I portem més
de 70 entre el passat mandat i aquest.
• Al juny augmenten el preu de les
llars d’infants en plena crisi econòmica
i sanitària i tornem a ser els únics que
votem en contra.
• Per responsabilitat, vam votar
favorablement
a
un
Pla
de
Reconstrucció del Municipi per fer front
a la COVID-19, sabent que no s’havien
recollit la majoria de les propostes
dels agents econòmics i socials del
nostre municipi, sobretot la d’abaixar
impostos. Per cert, compost aquest pla
en un 60% de propostes que estaven
dins del pressupost 2020.
• Les guinguetes van obrir a finals de
juliol posant en perill l’economia de

les famílies que depenen d’aquesta
concessió. Ineficàcia?
• El Club de Mar encara no funciona
des de l’inici de la seva construcció el
2016 i l’Avinguda Barcelona no està
recepcionada i amb deficiències.
• Les obres de la plaça Nova a Mont-roig
també han sofert un retard considerable
i després d’un any, encara hi ha carrers
tancats, els fanals no funcionen i s’ha de
tornar a aixecar un carrer.
• Pel 2021 i en plena pandèmia, tornen
a incrementar el rebut de l’IBI i la taxa
de la brossa puja un 10% amb un servei
molt deficient.
• 0 actes culturals amb propostes
segures
• Han creat 6 places de funcionaris
amb un cost anual de 370.000 euros
“per tecnificar departaments”. Entre
el personal que executa i organitza
tasques, quina serà la funció dels

regidors? S’abaixaran el sou si tenen
menys responsabilitats?
• Fan cas omís a la proposta de la
Comissió de Reis per fer una cavalcada
segura. Volem celebrar Nadal i aquesta
nit màgica de Reis amb responsabilitat
i seguretat, però també, amb felicitat i
somriures.
D’això se’n diu bona gestió?
Per nosaltres NO
A causa de la pandèmia, per
responsabilitat i pel benestar del
nostre municipi hem estat i estarem al
seu costat. No defallirem en aportar
les nostres propostes i el nostre desig
és que el municipi estigui al lloc que
li pertoca i que puguem viure amb
seguretat, treball i oportunitats per tots.
Que tingueu un Bon Nadal, sigueu
molt feliços i entre tots ENS EN
SORTIREM.

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

BONES FESTES I BON I MILLOR 2021!
Després d’un període on no hi ha
hagut divulgació del Comunica,
tornem a tenir l’oportunitat de
manifestar, expressar i donar la nostra
opinió, en un moment en el que acaba
un any que ha estat difícil i complicat
per a tothom.
Lamentem el que està comportant
aquesta pandèmia a nivell humà, en
alguns casos molt dolorós, en d’altres,
una pèrdua de mobilitat i llibertat i,
gairebé amb totes i tots colpejats per
la crisi econòmica que se n’ha derivat.
Pel que fa a l’economia més propera,
no només ens està afectant ja
directament, sinó que creiem que les
conseqüències d’aquesta malaurada
gestió econòmica s’aniran reflectint
amb el temps.

Durant aquest temps hem estat
donant suport al govern municipal,
apoiant les mesures anticovid per
poder paliar els greus efectes que pot
comportar.
Tot i haver-se relentit l’activitat a les
Administracions, el nostre grup ha
donat suport a totes les mesures i
subvencions per a poder fer front a la
pèrdua d’ingressos per falta d’activitat
econòmica.
Malgrat això, nosaltres, entre d’altres
propostes, n’hem volgut tirar-ne
endavant una de molt específica, però
ni tan sols se’ns ha permès debatre-la
en un Ple.
Es tracta de la Proposta de resolució
que vam presentar els grups

municipals JuntsxMont-roig Miami i
Ara Mont-roig Miami Verds per més,
per aconseguir una revisió de les
ordenances fiscals de l’Ajuntament
per l’any 2021. Tal proposta constava
de tres acords:

Pressupost de l’Ajuntament. Aquesta,
seria una manera directa de que les
nostres veïnes i veïns no haguessin
de desembutxacar uns diners que, en
aquests moments creiem que fan falta
a tothom.

Rebaixar l’IBI.

Desitgem que aquestes festes siguin
entranyables a nivell familiar, doncs
és temps de recolzar-se amb la família
i de tenir la il·lusió i l’esperança que
l’any que estem a punt de començar,
acabem superant aquesta difícil
situació.

Reduir el tipus de gravamen de l’ICIO
per fomentar la construcció i els
serveis complementaris.
Bonificar el 100% de la taxa d’ocupació
de via pública pel 2021 al sector del
turisme i l’hoteleria.
Seguirem treballant el 2021 per
intentar tirar endavant aquestes
propostes, entre d’altres, ja que
creiem que són assumibles pel

g.m.imm@mont-roig.cat

FELICES FIESTAS EN ESTOS TIEMPOS COMPLICADOS
Desde
Plataforma
Impulso
os
queremos desear a todos una felices
fiestas en estos tiempos complicados.
Serán unas fiestas diferentes y con
restricciones, como todo lo que ha
acontecido este año, pero hay que
ser positivo e intentar disfrutarlas
pensando en que la solución está
en camino, y que lo más importante,
ahora, es la salud y salir de esta lo
mejor posible.
Hay que continuar, pero siempre con
mucha precaución y cumpliendo
todas las normativas. Hay muchas
personas y empresas implicadas, y
si esto no termina con el esfuerzo de
todos, las empresas desaparecerán y
las personas se irán para siempre. Por
eso tenemos muy claro que ahora toca
contención y prevención.

Las restricciones nunca son plato de
buen gusto, pero más vale prevenir
que llorar. A aquellas personas
que critican al gobierno local por
haber decidido ser restrictivos y
evitar actos que puedan provocar
aglomeraciones, les pedimos que
comprendan. Que entiendan que
opinar es fácil, pero que cuando se
tiene encima la responsabilidad de
la salud y la vida de personas, las
palabras no valen, lo que valen son
las decisiones tomadas con esa carga
de responsabilidad.
Con este mensaje de prevención, pero
también con el ánimo de esperanza
en un año nuevo mejor, os deseamos
a todos que vuestros sueños se sigan
cumpliendo.

Bones festes i bon i millor 2021!
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L'ANY COVID19, EN IMATGES

Foto: ARMANDO FRANCO

Imatges pel RECORD

L'any 2020 ens ha deixat moments com aquests. Són les imatges de com ens hem hagut
d'adaptar a les noves circumstàncies i de com hem après a fer les nostres activitats de forma
diferent. Aquest recull incorpora les fotografies del projecte Perspectives del Confinament.
Foto: EDUARD BOADA

Foto: MEI BENACH

Foto: JOAQUIM CORTS
Foto: MONTSERRAT BONET

Foto: SANDRA LÓPEZ

Foto: IRIS GARCIA
Foto: PATRICIA TORRES

Foto: LLUÍS PERELLÓ

Foto: MARTA SERRA
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TORNADA A L'ESCOLA

TORNADA A L'ESCOLA
PUBILLA I HEREU INFANTIL 2020

SANT JORDI CONFINAT. Foto: Izascun Larroya

DONACIONS DE MATERIAL

DIA INTERNACIONAL DE LGTBI

POLICIA LOCAL AMB LES RESTRICCIONS DE MOBILITAT

CONTROLS POLICIALS SETMANA SANTA 2020

BALCONS DECORATS

GRAVACIÓ CAMPANYA COMERÇ NADAL

CLASSES D'ESPORTS DES DE CASA

ELS JOVES AMB EL DIA DE LGTBI

CASAL D'ESTIU

ELS AGENTS DE CIVISME PER LES PLATGES

IL·LUSTRACIÓ de Nacho López

ENTREGA DE PREMIS CONCURS LITERARI

CONFECCIÓ DE MASCARETES. Foto: Marta Nolla

24

www.mont-roig.cat

No ens podem permetre un nou

CONFINAMENT
RESPECTA LES MESURES DE PREVENCIÓ

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, comercios o en
formato digital en www.mont-roig.cat/es

En el manipulat i repartiment d'aquest butlletí s'han utilitzat desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

