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DISSENYANT UN NOU SERVEI 
DE RECOLLIDA DE RESIDUS

Pàg. 7

QUÈ HAS FET AQUEST 
ESTIU? GALERIA IMATGES

Pàg. 14 i 15

ENTITATS: ESPECIAL INICI DEL 
CURS ESCOLAR

Pàg. 11

Les obres de reforma de la Plaça Miramar de Mont-
roig comencen aquest octubre amb un termini d'exe-
cució de 4 mesos, un cop executats els treballs pre-
vis. L'Ajuntament va explicar als veïns el detall d'un 
projecte que té un cost de 578.000 euros. Pàg. 6

Amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania els seus 
tràmits presencials amb l’Ajuntament, les Oficines 
Municipals d'Atenció a la Ciutadania compten, des 
de fa uns mesos, amb un nou servei de cita prèvia i 
de gestió dels temps d’espera. Pàg. 5

Un musical amb el Cor Ciutat de Reus d'homenatge 
a Freddie Mercury i Michael Jackson obre la tempo-
rada cultural estable del municipi que també acollirà 
teatre, espectacles infantils, lliurament de premis i 
actuacions del Festival Accents i Guant. Pàg. 11

El curs escolar 2019-2020 ha 
començat aquest setembre a 
les llars d'infants municipals, 
a les tres escoles i als dos ins-
tituts mantenint el nombre 
d'alumnes. Una tendència 
que demostra que les famí-
lies confien plenament de 
l'oferta educativa que se'ls 
ofereix al municipi. 
De fet, una de les novetats 
d'aquest curs és que aug-
menta una línia a primer 
d'ESO de l'Institut Antoni 
Ballester, passant dels 2 als 
3 grups. D'altra banda, la llar 
d'infants Petete té disponi-
ble dues línies de P0, des-
prés que a mitjans del curs 
passat s'obrís una nova aula 
de nadons en aquest centre.
Altres novetats són les vi-
sites que des del Pla Edu-
catiu d'Entorn s'oferiran al 
Mas Miró amb l'objectiu de 
donar a conèixer als infants 
la relació de l'artista amb el 
municipi, així com el nou pati 
que simula un jardí que han 
estrenat aquest curs a la llar 
d'infants Mare de Déu de la 
Roca de Mont-roig. Pàg. 4

Fran Morancho va ser 
proclamat alcalde de 
Mont-roig del Camp, en 
la sessió constitutiva del 
nou consistori, que va tenir 
lloc el 15 de juny, al Teatre 
del Centre Polivalent de 
Miami Platja, en un acte 
que va reunir més de 200 
persones.

Morancho, cap de llista del 
Partit dels Socialistes, va re-
validar el càrrec per segon 
mandat consecutiu gràcies al 
suport de 9 dels 17 regidors 
de l’Ajuntament: els regidors 
i regidores del PSC, del cap 
de llista de Plataforma Impul-
so Miami Mont-roig Vicente 

Pérez i de la cap de llista de 
Ciutadans Ibana Pacheco. 
Després de prometre el càr-
rec, en el seu discurs d’investi-
dura va agrair a totes les per-
sones que el van votar el 26 
de maig i a les persones que 
ho van fer per altres opcions. 
L’Alcalde també va avançar 
quins seran els eixos de l’acció 
del govern, marcats a través 
del Pla Estratègic de Municipi 
2020-2030, que va rebre el su-
port de pràcticament tots els 
grups municipals del darrer 
mandat. 
El consistori d’aquesta legisla-
tura, per primer cop paritari, el 
formen 7 regidors del PSC en-
capçalats per Fran Morancho, 

3 de Junts per Mont-roig Mi-
ami, encapçalats de Francisco 
Chamizo; 3 regidors/es d'Es-
querra Republicana de Cata-
lunya - Moviment d’Esquerres 
- Acord Municipal, encap-
çalats per Irene Aragonès, 2 
regidors/es d'Ara Mont-roig 
Miami - Verds per Més, en-
capçalats per Ferran Pellicer, 
la regidora de Ciutadans Iba-
na Pacheco i el regidor Vi-
cente Pérez d'Impulso Miami 
- Mont-roig.

Govern en minoria
El nou organigrama del go-
vern l'encapçala l'alcalde Fran 
Morancho, que també té les 
àrees de planificació de ter-

ritori i organització interna, 
seguit per Yolanda Pérez, re-
gidora de Turisme i Impuls 
Econòmic; Vicente Pérez, re-
gidor de Seguretat Ciutadana 
i Cicle Complet de l’Aigua; 
Enrique López, regidor d'Hi-
senda i Manteniment d’espais 
i equipaments; Remei Benach, 
regidora de Cultura, Partici-
pació Ciutadana i Polítiques 
d’Igualtat; Ángel Redondo, 
regidor d’Esports, Festes, En-
torn Natural i Salut Pública; 
Francis Ortiz, regidora d’Edu-
cació, Gent Gran, Acció So-
cial i Pla de Barris i Cristina 
Llorens, regidora de Joventut, 
Residus i Transició Energètica i 
Ecològica. Pàg. 8 i 9.

INICI DE LES OBRES DE LA 
PLAÇA MIRAMAR

IMPULS AL SERVEI DE CITA 
PRÈVIA A LES OMAC

NOVA PROGRAMACIÓ 
CULTURAL ESTABLE
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ARRENCA EL CURS 
ESCOLAR AMB PROP 
DE 1.700 ALUMNES

COMENÇA EL NOU MANDAT



AJUNTAMENT MONT-ROIG DEL CAMP 977 837 005

OMAC MIAMI PLATJA   977 170 440

JUTJAT DE PAU  977 837 805

OFICINA SERVEIS SOCIALS MONT-ROIG  977 837 553

OFICINA SERVEIS SOCIALS MIAMI PLATJA 977 172 758

OFICINA D’INFORMACIÓ TURÍSTICA  977 179 468

POLICIA LOCAL  977 838 873

EMERGÈNCIES (TELÈFON ÚNIC) 112

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA MONT-ROIG  977 837 877

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA MIAMI PLATJA 977 811 200

NOSTRAIGUA  977 837 686

NOSTRESERVEIS 977 837 229

DEIXALLERIA 607 159 243

BASE DIPUTACIÓ DE MONT-ROIG  977 837 969

BASE DIPUTACIÓ DE MIAMI PLATJA 977 810 223

POLIESPORTIU MUNICIPAL MONT-ROIG  977 837 611

POLIESPORTIU MUNICIPAL MIAMI PLATJA 977 170 572

CASA DE CULTURA AGUSTÍ SARDÀ  977 837 337 

CENTRE POLIVALENT DE MIAMI PLATJA 977 811 749

BIBLIOTECA JOAN MIRÓ MONT-ROIG 977 837 512

BIBLIOTECA MIRAMAR MIAMI PLATJA 977 172 562

www.mont-roig.cat

2 www.mont-roig.catnúmero 23 | Setembre 2019

SUMARI

EQUIP DE GOVERN

OPOSICIÓ

Edita:
Ajuntament de Mont-roig 
del Camp

Redacció i coordinació:
Àrea Municipal 
de Comunicació

Disseny:
Mediatica

Impressió:
Indugraf Offset

Dipòsit legal:
T-1042-08

Tirada:
6.000 unitats en català
2.000 unitats en castellà

comunicacio@mont-roig.cat

@

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

Publicació trimestral 
Exemplar 
de difusió gratuïta
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EDITORIAL

És un honor seguir representant el meu 
municipi, a tot el meu municipi, de 
punta a punta, de nucli a nucli i de mar a 
muntanya. A tots els ciutadans i ciutadanes, 
siguin d’on siguin i m’hagin votat o no.

M’agradaria inaugurar, de nou, aques-
ta tribuna donant les gràcies a totes 
les persones que han dipositat la seva 
confi ança en mi per continuar la meva 
tasca com a alcalde de Mont-roig del 
Camp. Estic agraït i orgullós pel su-
port que he rebut i que m’encoratja a 
seguir treballant per construir un muni-
cipi millor, amb més oportunitats per a 
tothom. Una tasca que continuo amb la 
mateixa il·lusió que el dia que vaig ser 
investit alcalde per primera vegada.

Aquest missatge optimista també va 
dirigit a totes aquelles persones que 
no m’han donat suport. Dir-vos que 
seguiré treballant perquè pugueu sen-
tir-vos orgullosos del vostre poble i del 
vostre ajuntament. És un honor seguir 
representant el meu municipi, a tot el 
meu municipi, de punta a punta, de 
nucli a nucli i de mar a muntanya. A 

NOU MANDAT, MÉS REPTES, MATEIXA IL·LUSIÓ

FRAN MORANCHO LÓPEZ

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

tots els ciutadans i ciutadanes, siguin 
d’on siguin i m’hagin votat o no.

Som un municipi especial, ric, divers, 
preciós, on hi cap tothom. Tot i tenir 
diversos nuclis de població dispersos 
i característiques socials diferents, ens 
uneixen moltes més coses que ens se-
paren. Jo em comprometo, com a al-
calde, a treballar justament en aquelles 
coses que ens uneixen. Tenim l’opor-
tunitat de revertir les divisions i de co-
mençar a construir, a cohesionar, a fer 
municipi i estic convençut que durant 
aquest mandat tots els grups munici-
pals representats en aquesta institució 
compartiran amb mi aquesta neces-
sitat. Sempre he cregut que units en 
la nostra diversitat sortirem guanyant 
com a municipi. Les oportunitats estan 
a tocar, només ens cal convenciment i 
perseverança. 

El Pla Estratègic de Municipi 2020-
2030, aprovat just abans del canvi 
de mandat, ens dibuixa precisament 
aquest horitzó: un municipi divers amb 
moltes oportunitats que cal aprofi tar. 
Aquest pla, que marca el full de ruta 
municipal per als pròxims anys, ha re-
but el suport de pràcticament tots els 
grups polítics i s’ha elaborat amb la 
participació de moltes persones del 
municipi. Coincidim en el diagnòstic i 
en què cal fer. 

El Pla Estratègic de Municipi té 4 línies 
de treball per enfortir el posicionament 
de Mont-roig del Camp al territori, per 
a fer-lo innovador i efi cient en la gestió, 
amb un urbanisme intel·ligent i econò-
micament competitiu. Aquests 4 eixos 
de treball que seguirem des del govern 
municipal se sumaran a la gestió ordi-
nària i als grans reptes que tenim per 
endavant, alguns d’ells tan importants 
com seguir executant l’avinguda de 
Barcelona, l’eliminació de la via del tren 
i la creació d’una via verda, la dinamit-
zació del Nucli Antic, la millora de les 
urbanitzacions o l’execució de projectes 
pendents com el Club de Mar, el centre 
sociocultural o la plaça de Miramar.

Aquesta guia de treball serà el nos-
tre què, però també tenim un com. 
La nostra manera de fer i de governar 
serà continuista. Hi ha hagut alguns 
canvis en distribució de competènci-
es, més regidors socialistes i un regi-
dor menys al govern. Però l’estructura 
de treball i la forma de gestió seran 
conegudes. Continuarem impulsant 
el Govern Obert a través de la trans-
parència, la innovació, la modernitza-
ció administrativa, la participació ciu-
tadana i la millora de la comunicació 
institucional com a eina bàsica per a 
rendir comptes. Seguirem treballant 
en aquesta línia perquè creiem que 
aquesta manera de governar és la que 
demana la ciutadania i la que enforteix 
la democràcia.

No voldria acabar aquesta editori-
al sense destacar que la cerca de la 
igualtat entre homes i dones serà per 
a nosaltres un altre gran objectiu. Tre-
ballarem per construir un municipi més 
igual i ho farem donant exemple amb 
un govern que, per primera vegada a 
la història de Mont-roig del Camp, serà 
paritari, fet del que em sento especial-
ment orgullós.

L'agenda 
de l'Alcalde

www.mont-roig.cat/agenda-alcalde/

“Consulta l’agenda institucional de 
l’alcalde de Mont-roig del Camp, 

Fran Morancho López”

La nostra manera de governar serà continuista. 
Hi ha hagut canvis en la distribució de 
competències, però l'estructura de treball 
i la forma de gestió seran conegudes.
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1.660 ALUMNES COMENCEN EL CURS 
L'INS Antoni Ballester augmenta una línia de 1r d'ESO i la llar d'infants de Miami Platja inicia el curs amb 2 aules de nadons

EL CICLE PÀNIC CELEBRA EL SEU DESÈ ANIVERSARI

EDUCACIÓ

JOVENTUT

El curs escolar 2019-
2020 ha començat aquest 
setembre a les llars d'infants 
municipals, a les tres escoles 
i als dos instituts mantenint 
el nombre d'alumnes. El 12 
de setembre va ser, per un 
total de 86 nens i nenes, el 
primer dia d'escola. 

Si el curs 2018-2019 van ser 
1.671 els alumnes que es van 
matricular als centres educa-
tius del municipi, la xifra del 
curs 2019-2020 ha estat pràc-
ticament la mateixa situant-se 
en els 1.660 alumnes, demos-
trant d'aquesta manera que la 
fuga d'alumnes a altres pobla-
cions ha quedat frenada i les  

famílies de Mont-roig i de Mi-
ami Platja confi en plenament 
de l'oferta educativa que se'ls 
ofereix al municipi. 
De fet, una de les novetats 
d'aquest curs és que augmen-

ta una línia a primer d'ESO 
a l'Institut Antoni Ballester, 
passant dels 2 als 3 grups. En 
aquest institut hi haurà 319 
alumnes entre els d'Educació 
Secundària, Batxillerat i també 
el cicle formatiu de grau mit-
jà d'informàtica. Pel que fa a 
l'Institut Miami, enguany seran 
202 els alumnes matriculats. 

2 línies a P0 a Miami Platja
En aquest inici de curs, d'altra 
banda, la llar d'infants Petete 
de Miami Platja té disponible 
dues línies de P0, després que 
a mitjans del curs passat s'obrís 
una nova aula de nadons en 
aquest centre. 
Tot i ser matrícula viva, espe-
cialment en aquests centres, 
aquest setembre la llar d'in-
fants Mare de Déu de la Roca 
de Mont-roig té 60 infants ma-
triculats i la Petete 73. Les dues 
llars compten encara amb pla-
ces vacants en alguns cursos.   
Pel que fa a les escoles de pri-
mària, fi ns a 86 nens i nenes 
es van estrenar el passat 12 
de setembre a les aules de P3 
dels tres centres de primària. 
En total, l'Escola Mare de Déu 
de la Roca tindrà aquest curs 

422 alumnes dividits en dues 
i tres línies d'educació infantil 
i primària. L'escola Marcel·lí 
Esquius tindrà aquest curs 244 
alumnes d'educació infantil i 
primària en una sola línia ex-
cepte el curs de sisè que en té 
dues. I fi nalment l'escola Joan 
Miró de Miami Platja tindrà 
320 alumnes, també en dues 
línies.

Classes de natació
Els alumnes de les tres esco-
les participaran, de nou, en el 

projecte 'Aprendre a nedar'. 
En total seran 140 els nens i 
nenes que aniran a les clas-
ses gratuïtes que es faran a la 
piscina coberta de l'Hospita-
let de l'Infant. L'Ajuntament 
assumirà el fi nançament de 
l'activitat, el transport i les 
assegurances que té un cost 
total de 9.300 euros.

Millores als centres
D'altra banda, s'ha aprofi -
tat el parèntesi estival per a 
realitzar  diverses obres de 

manteniment. Destaca la mi-
llora que s'ha dut a terme a 
la llar d'infants Mare de Déu 
de la Roca, en què s'ha tre-
ballat per convertir el pati en 
un jardí. Aquest nou espai 
compta amb diverses àrees 
que combinen possibilitats 
de moviment, exploració i joc 
a partir de diversos elements 
integrats. 
Finalment, les pròximes set-
manes també se substituirà 
una tanca de l'escola Marcel·lí 
Esquius per una de nova. 

El cicle Pànic que organitza 
el departament de Joventut 
de l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp ha tornat 
aquest mes de setembre 
amb un programa d’actes 
que enguany s’allargarà fi ns 
al 23 de novembre.

L’objectiu és celebrar que es 
compleixen 10 anys des de la 
realització del primer Passat-
ge del Terror, activitat que va 
donar peu al programa Pànic, 
amb propostes relacionades 
amb el terror, que són de les 
preferides pels joves del muni-
cipi i que any rere any han anat 
creixent i millorant.
Les novetats d’aquesta edició 
són el Photo Hunter Pànic, una 
gimcana nocturna en què els 

participants, a través de la cà-
mera dels seus telèfons mòbils, 
han de trobar i fotografi ar dife-
rents objectes i situacions ma-
quiavèl·liques i fer front a dife-
rents ensurts que es produeixen 
durant el seu recorregut. L’altra 
novetat és un Scape Room fami-
liar a les instal·lacions del Casal 
Jove K2, que es convertiran en 
un tenebrós laboratori científi c 
abandonat, on els participants 
hauran de posar a prova el seu 
enginy per trobar un elixir per 
sobreviure a un atac zombie.

A més de les novetats, al cicle 
Pànic hi tornen les activitats més 
esperades com el famós Passat-
ge del Terror, que l’any 2018 va 
rebre més de 1.200 visites. 
Una altra de les altres activitats 
més exitoses és el Mont-roig 
Misteriós, on gràcies a la parti-
cipació del Grup de Teatre Els 
Xuts, que aquest any celebra el 
seu 20è aniversari, s'ofereix un 
recorregut per diferents espais 
de Mont-roig a través de les 
històries que aquest grup lo-
cal representa. Una altra de les 
propostes destacades és l’ex-
posició “10 anys de Pànic” una 
mostra fotogràfi ca que es pot 
visitar a l'Església Vella i que fa 
un repàs sobre els 10 anys de 
les activitats d’aquest cicle de 
terror a través de la visió de la 

fotògrafa local Maria Guillén. 
Finalment, la programació del 
Pànic als Casals de Joves de 
Mont-roig i de Miami inclou al-

tres activitats relacionades amb 
la por com els tallers de cuina 
terrorífi ca o el cinema de por, 
entre d’altres.

Els nens i nenes de la llar d'infants de Mont-roig estrenen aquest curs un pati que s'ha convertit en un jardí

El Passatge del Terror va ser l'acte amb més participants.
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VISITES DELS ALUMNES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA AL MAS MIRÓ

El Pla Educatiu d'Entorn (PEE) 
inclou com a novetat pel curs 
2019-2020 les visites dels es-
tudiants de 5è de Primària 
i de 3r d’ESO al Mas Miró. 
Les visites es duran a terme 
durant el mes d’octubre com 
a activitat prèvia que faran 
abans de treballar l’artista als 
centres. L'objectiu és apropar 
als joves el patrimoni cultu-
ral municipal, que coneguin 

de prop com el paisatge de 
Mont-roig va ser determinant 
en l'obra de Miró, quins inte-
ressos tenia i com treballava 
i, per últim, afavorir el senti-
ment de pertinença dels nois 
i noies al seu territori.  
Aquest curs seran al voltant 
de 250 estudiants que hi par-
ticiparan en el que serà una 
iniciativa que es vol consoli-
dar any rere any. 

D'altra banda, una altra de les 
actuacions que es volen im-
plantar aquest curs és l’Esco-
la de Mares i Pares. Després 
que l'any passat ja s'iniciessin 
els contactes amb les associ-
acions de famílies per valorar 
la proposta, ara s'està prepa-
rant un calendari d'activitats. 
Finalment, d'entre les més 
de 15 actuacions previstes 
per aquest curs impulsades 

pel Pla Educatiu d'Entorn es 
tornarà a portar a terme el 
programa 'Acompanyem'. 
La iniciativa té l’objectiu de 
generar vincles comunita-
ris entre la població i reduir 
el temps de soledat de les 
persones grans.  Per acon-
seguir-ho es formaran grups 
de 2-3 nois/es i una persona 
adulta voluntària, que un dia 
a la setmana aniran a buscar 

una persona gran al seu do-
micili i sortiran a passejar ple-
gats. En aquest sentit es ne-
cessiten persones voluntàries 
que vulguin acompanyar als 
grups de joves i gent gran en 
aquest projecte. 
Altres actuacions del PEE són: 
els tallers d'estudi assistit, els 
clubs de lectura, l'escola va al 
teatre o el ioga en família, en-
tre d'altres.

La creació d'un photocall va ser una de les primeres activitats del Pànic 2019 

• Continua l'interès 
de les famílies per 
matricular els seus 
fi lls/es al municipi

Una gimcana fotogràfi ca nocturna i un ‘scape room’ al Casal Jove K2 són les principals novetats d'aquesta edició

• Una exposició 
permet recordar els 
10 anys del Passatge 
del Terror



AJUNTAMENT

IMPULS ECONÒMIC 

Segon 
semestre 

2019

Monitor/a de menjador i de transport escolar
Conversa d’anglès in situ
Posa’t al dia amb la tresoreria de la teva empresa!
Kit bàsic per construir una marca valuosa 
Aprèn a optimitzar temps, energia i altres recursos a la cuina

*Els cursos són gratuïts i tenen les places limitades a un màxim de 25 persones. Les inscripcions es poden fer a través de la Seu electrònica, a 
les ofi cines de l’Espai o a través del registre d’entrada de les Ofi cines Municipals d’Atenció a la Ciutadania. Més info: www.mont-roig.cat
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En el marc del Pla de 
Dinamització del Nucli Antic 
de Mont-roig, la regidoria 
d’Impuls Econòmic i 
Ocupació ha posat en marxa 
una nova línia de subvencions 
per fomentar l’obertura de 
nous establiments comercials 
en aquesta zona.

Podran ser benefi ciaris dels 
ajuts les persones físiques o 
jurídiques que realitzin actua-
cions destinades a l’obertura 
de nous establiments comer-
cials als locals dels immobles 
ubicats als carrers que formen 
part del nucli antic. 
Les despeses subvencionables, 
són, per exemple, la compra 
o arrendament del local; la 
maquinària, mobiliari i equips 
informàtics; les instal·lacions i 
obres, la reforma de l’apara-

dor o la implantació de comerç 
electrònic, entre d’altres. 

Tres línies de subvencions 
A més, com cada any es plan-
tegen les línies d’ajuts per em-
preses i persones emprenedo-
res. Es tracta d'ajudes, d'una 
banda, per a nous emprene-
dors, ja siguin autònoms, em-
preses (microempreses: fi ns 
a 9 assalariats) i establiments 
comercials que iniciïn una ac-
tivitat empresarial amb domi-
cili social i centre de treball 
al municipi i que realitzin una 
inversió per la seva posada en 
funcionament. I, de l'altra, les 
ajudes per incentivar la crea-
ció de llocs de treball al muni-
cipi mitjançant la contractació 
de treballadors aturats. Les 
tres línies de subvencions que 
s’ofereixen són compatibles, 

per tant, si es compleixen els 
requisits, es poden demanar 
simultàniament. Les persones 
i/o empreses interessades 

han de presentar la correspo-
nent sol·licitud de subvenció, 
juntament amb la documen-
tació requerida a les bases, al 
Registre General de l’Ajunta-
ment o bé a través de la seu 
electrònica.
El termini de presentació de 
sol·licituds per a cada una de 

les subvencions s’estableix 
fi ns al dia 30 de novembre del 
2019.
Per més informació es pot 
contactar amb l’Àrea d’Im-
puls Econòmic, a través del 
telèfon 977 172 527 o bé mit-
jançant el correu electrònic 
promocio@mont-roig.com.

Les Ofi cines Municipals 
d’Atenció a la Ciutadania 
de Mont-roig i Miami Platja 
fa uns mesos que treballen 
amb el nou servei de cita 
prèvia i de gestió del temps 
d’espera dels usuaris. 

En aquest sentit, l’atenció 
amb cita prèvia s’ha ampliat a 
tota la franja horària del servei, 
de 9 a 14 h, de dilluns a diven-
dres. Abans d'aquesta millora, 
només s’atenien dues hores al 
dia amb cita prèvia. La ciuta-
dania del municipi cada vega-
da utilitza més aquest servei 

que ha estat valorat de forma 
molt positiva perquè ha per-
mès reduir el temps d'espera.
L’objectiu d’aquestes millores 
era facilitar a la ciutadania els 
seus tràmits presencials amb 
l’Ajuntament, reduir les cues i 
incentivar que els usuaris de-
manin hora de forma anticipa-
da, així com millorar l’organit-
zació del mateix servei. El nou 
sistema ha estat possible grà-
cies a la implantació d’un nou 
suport tecnològic que permet 
gestionar les cites i els torns. 
Aquesta tecnologia integra els 
torns reservats amb cita prè-

via amb la gestió dels torns 
sense cita, donant preferència 
als primers. Quan una perso-
na amb cita prèvia arriba a 
les ofi cines passa davant dels 
usuaris que no en tenen, una 
vegada queda una de les tau-
les d’atenció lliure. 

Avisos al mòbil
Paral·lelament a l’ampliació 
del servei de cita prèvia s'ha 
implantat un nou sistema de 
torns que permet gestionar 
millor el temps d’espera dels 
usuaris, un cop a les ofi cines. 
Per exemple, quan una perso-
na arriba a les ofi cines sense 
cita prèvia pot agafar torn, 
conèixer la previsió del temps 
d’espera i marxar de les ofi -
cines durant aquest temps. 

Pla de Millora de les OMAC
L’entrada en funcionament del 
nou servei de cita prèvia i del 
temps d’espera és un dels re-
sultats del Pla de Millora, apro-
vat l’any passat, i que s’està 
desplegant amb l’objectiu de 
millorar la relació entre la ciuta-
dania i l’administració, facilitar 
al màxim la gestió dels tràmits i 
les sol·licituds d’informació.

Aquest Pla de Millora ha 
contemplat diverses acci-
ons, entre les quals destaca 
la formació contínua al per-
sonal d’aquest departament, 
en matèries com administra-
ció electrònica, mètodes de 
treball, habilitats comunica-
tives, procediment adminis-
tratiu o transparència i con-
fidencialitat de dades, entre 
d’altres.

Pròximes accions
La implantació de la signatu-
ra biomètrica serà una de les 
pròximes millores emmarcada 
en aquest Pla que s’està por-
tant a terme. A més, tauletes 
digitals faran possible que les 
instàncies i la documentació 
presentada de forma presen-
cial es traslladi a mitjans elec-
trònics, garantint l’autenticitat 
dels documents.

S'OFEREIXEN AJUTS PER OBRIR LOCALS AL NUCLI ANTIC 
S'ha creat una nova línia de subvencions de fi ns a 3.000 euros per dinamitzar el comerç d'aquest espai històric del municipi
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Ofi cines Municipals d'Atenció a la Ciutadania de Miami Platja 

Imatge de la campanya per donar a conèixer la nova línia de subvencions 

MILLORA EN L'ATENCIÓ A LES OMAC
Les cites prèvies durant tota la jornada i els avisos al mòbil que permeten l'espera fora de les ofi cines són algunes de les novetats 

 SUBVENCIONS 2019*

3.000 €

1.500 €

1.500 €

Per a inversions destinades a 
l’obertura de nous establiments 

comercials al nucli antic de 
Mont-roig del Camp.

Per a impulsar l’emprenedoria 
al municipi.

Per a impulsar la contractació 
de treballadors aturats a les 

empreses del municipi

* Es poden demanar simultàniament

COM DEMANAR CITA PRÈVIA?
COM DEMANAR CITA PRÈVIA?

Demanar cita indicant l’ofi cina, el tràmit i les dades personals. 

Un cop a l’Ajuntament amb cita prèvia, cal dirigir-se al dispensador
 de torns i identifi car-se amb un DNI, NIE o passaport. 
La primera taula que quedi lliure us atendrà. 

977 837 005
https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/

1
A

B

2

3

1 En cas de no tenir cita prèvia, agafar torn a 
la màquina escollint l'atenció general 

2 Escanejar el codi QR que apareix al tiquet

3 Estigueu atents al mòbil per saber quantes 
persones queden davant vostre.

COM FER SEGUIMENT DEL TORN?



GRANS PROJECTES

COMENCEN LES OBRES DE LA PLAÇA MIRAMAR
La previsió de l'empresa és que els treballs, d'un cost de gairebé 600.000 €, estiguin enllestits a finals de gener 

Aquest mes d'octubre 
comencen les obres de 
reforma de la Plaça Miramar 
de Mont-roig un cop s'han 
realitzat ja els treballs 
previs.  L'objectiu és que 
aquesta zona es converteixi 
en punt de trobada i 
funcioni com un equipament 
públic on es puguin 
realitzar tota classe d’actes i 
activitats populars.

L’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp es va reunir a finals 
del mes de setembre amb els 
veïns, veïnes i comerciants 
per tal de donar a conèixer la 
planificació de les obres de la 
plaça de Miramar que va pre-
sentar l’empresa adjudicatària.
A la trobada hi van assistir 
una seixantena de persones i 
va comptar amb la presència 
de l’alcalde Fran Morancho, 
l’arquitecte municipal, Llorenç 
Rofes i la directora de l’obra i 
del projecte arquitectònic Nú-
ria Gassó.
Segons la planificació de l’em-
presa Auxiliar de Firmes y Car-
reteras, SA, està previst que 
les obres finalitzin a finals de 
gener. En aquest sentit, l’ar-
quitecte municipal va explicar 
que els treballs que poden 
provocar més molèsties es fa-
ran fins al desembre i que de 
cara a les festes ja seran tre-
balls finals de superfície, mo-
biliari i arbrat, entre d’altres.

Talls de circulació

Els primers talls de circulació 
comencen aquest octubre, al 
carrer del Sol i al carrer Riba 
i Mestre. També queden in-
habilitades algunes places 
d’aparcament.

D’altra banda, es va explicar 
que s’està acabant l’adequa-
ció de la zona de pàrquing 
propera a la plaça, que comp-
tarà amb 70 places. Aquesta 
permetrà ampliar les places 
d’aparcament a l’àrea i podrà 
ser utilitzada durant les obres 
pels clients dels comerços i els 
veïns/es.

Durant la sessió es van recor-
dar també alguns dels detalls 
del projecte com l’import que 
és de 577.923,83 €, la superfí-
cie, que és de 3.227,50 m2 o 
l’àmbit d’actuació que, a més 
de la plaça Miramar, inclou 
els carrers de Francesc Riba 
i Mestre, del Sol i Pobla d’en 
Taudell.

Els detalls del projecte

El projecte preveu renovar to-
tes les instal·lacions, treure la 
font central, un nou paviment, 
nou arbrat i nous elements de 
mobiliari urbà per poder-hi fer 
activitats, festes i espectacles.
La plaça, que donarà prioritat 
als vianants, serà de platafor-
ma única, com es va fer al nucli 

antic, és a dir, sense voreres i 
sense barreres arquitectòni-
ques. Els desnivells se salvaran 
amb rampes i unes escales a 
manera de grades que afavo-
riran poder fer-hi espectacles i 
actes populars.
El paviment serà un formigó 
rentat a l’àcid i hi haurà fran-
ges per trencar la uniformitat 
que seran de granit. El que es 
busca amb aquest material és 
integració paisatgística i natu-
ralitzar els materials.
A més de mantenir part de 
l’arbrat existent, es plantaran 
noves espècies que canviaran 
de color segons les estacions i 
donaran punts d’ombra i color 
a la plaça. Hi haurà bancs per 
facilitar convertir-se en punt 

de trobada, així com una zona 
de jocs infantils amb elements 
originals i un sorral, a més 
d’una font d’aigua.

La significació de la plaça

La reforma de la plaça signifi-
ca guanyar un espai per cen-
trar-hi la vida social, festiva i 
d’esbarjo, així com conver-
tir-se en espai de referència 
dins del nucli de Mont-roig. 
Una plaça pensada per a pe-
tits i grans que vol esdevenir 
punt de trobada i funcionar 
com un equipament públic 
on es puguin realitzar tota 
classe d’actes i activitats po-
pulars, així com dignificar una 
de les zones que més comerç 
aglutina.

L’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp continua invertint en la 
millora o construcció de nous parcs 
al municipi, en aquest cas ja estan 
gairebé enllestits el de Costa Zèfir i 
el de Casalot.

A Costa Zèfir s’ha creat una nova zona 
infantil propera a l’escola Marcel·lí 

Esquius. El nou parc ocupa un espai 
central a la zona d’equipaments res-
pectant els espais reservats per la 
construcció dels nous equipaments 
educatius. S’ha buscat aconseguir 
una superfície apta i confortable per a 
col·locar jocs infantils, mantenir tota la 
vegetació autòctona i en bon estat, i 
establir una comunicació entre els dos 

carrers a través de la nova zona crea-
da. Les obres han estat executades per 
Covan SL amb un cost de 66.294 €.
Les obres del nou parc de la urbanitza-
ció Casalot es troben ja gairebé acaba-
des. Amb l’adequació d’aquesta zona 
s’ha guanyat terreny a la xarxa viària 
per ampliar una petita zona de bosc 
destinada a zona verda. L’actuació, a 

més de la creació d’una zona de sauló 
arbrada i la neteja del sotabosc per po-
der-lo destinar al lleure, ha suposat l’or-
denació de la intersecció entre l’avin-
guda del Casalot i el carrer Bertran de 
Castellet, una demanda llargament rei-
vindicada pels veïns.  Les obres es van 
adjudicar a l’empresa Alter Innovation 
SL, per un import de 55.704 €.

Han començat els treballs previs de preparació de les obres i senyalització, un cop explicat al veïnat la planificació i les afectacions 

NOUS PARCS A COSTA ZÈFIR I A CASALOT

Simulació de com quedarà la plaça Miramar

• El projecte preveu 
renovar totes 
les instal·lacions 
per poder-hi fer 
activitats, festes i 
espectacles
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L'Ajuntament de Mont-roig 
del Camp s'ha plantejat 
com a objectius prioritaris 
per aquest mandat 
millorar el servei de gestió 
d'escombraries. Ho farà a 
través d'un nou contracte de 
recollida, noves campanyes 
de sensibilització i la lluita 
contra l'incivisme.

Conscient dels actuals pro-
blemes del servei de recollida 
d’escombraries, la regidoria 
de Neteja Viària i Residus ha 
començat a estudiar com re-
dissenyar el servei per tal de 
preveure les millors opcions 
adaptades a un municipi tu-
rístic amb una afl uència estival 
que supera en 4 vegades la de 
l'hivern.  El resultat de l'estudi 
servirà per establir les bases de 
la nova contracta de recollida 
tenint en compte que el conve-
ni actual està a punt d'expirar. 

Millorar la recollida selectiva
L'objectiu és detectar les ne-
cessitats i les millores que es 
poden implementar per opti-
mitzar els punts de recollida, 
freqüències i manera de ges-
tionar la recollida de les dife-
rents fraccions dels nuclis ur-

bans, de les deixalleries, dels 
càmpings, dels comerços o de 
jardineria, entre d'altres. 
L’altre gran eix del mandat 
serà informar a la ciutadania 
de la necessitat de millorar la 
recollida selectiva, afegint els 
benefi cis que per les arques 
municipals això pot suposar. 
Cal recordar que els ajunta-
ments paguen més diners si la 
recollida selectiva no es fa en 
condicions seguint els criteris 
de la Unió Europea. De fet, la 
Generalitat, alineada amb els 
objectius europeus, planteja 
instaurar un impost addicio-
nal que augmentarà en més 
de 100 euros la tona l’actual 

cost de la brossa barrejada, 
com un sistema per estimular 
la reducció d'aquesta fracció. 
Un increment que suposarà 
milers d'euros d'augment en 

el cost del servei que suporten 
els veïns. En canvi disposa de 
sistemes de bonifi cacions pels 
materials que es poden reciclar 
o reaprofi tar, sempre que es 
recullin selectivament nets com 
el paper, els envasos o el vidre.
Respecte a la fracció orgànica 
es bonifi ca en el cas que sigui 
de bona qualitat, fi ns a 6 ve-
gades més barata que la resta. 
Tot i això, al municipi, l'orgàni-
ca sovint es barreja amb altres 
impropis que la fan quasi im-
possible de compostar. Per tot 
plegat s'estan analitzant noves 
formes d’estimular a la pobla-
ció a una gestió més acurada 
dels residus, com per exemple 
identifi cació dels usuaris que 
deixen la brossa i bonifi cacions 
per la correcta gestió.  

RESIDUS

CIVISME 

REDISSENYANT EL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
S'està fent un estudi per adequar sistemes de recollida i freqüències i poder defi nir un nou contracte de la brossa 

LLUITA CONTRA LES BURILLES DEL TABAC ALS CARRERS
L’Ajuntament, conjuntament 
amb les Agents Cíviques 
del Barri de La Florida i 
la Policia Local, han posat 
en marxa la campanya de 
sensibilització  ‘No ens 
fumis’ per conscienciar a la 
població dels perjudicis que 
suposa llençar les burilles 
del tabac a la via pública.

La campanya recorda que la 
cendra i les burilles del tabac 
ben apagades s’han de di-
positar al contenidor gris de 

deixalles no orgàniques. Per 
conscienciar a la població, les 
agents cíviques han repartit 
fl yers amb informació de la 
campanya i regalen cendrers 
portàtils on llençar les burilles.
La campanya recorda que 
llençar les burilles a la via pú-
blica és una actitud incívica 
que perjudica la imatge del 
municipi i requereix una gran 
despesa en serveis de nete-
ja. Aquestes conductes incí-
viques poden comportar una 
sanció econòmica de fi ns a 

400 euros segons l’ordenança 
municipal de residus. A més, 
cal recordar que està prohibit 
fumar en parcs infantils. No es 
permet fumar a la rodalia dels 
centres sanitaris i dels centres 
d’ensenyament; tots els espais 
tancats d’ús públic són lliures 
de fum i, per últim, fumar per-
judica greument la salut dels 
ciutadans i de les persones del 
seu voltant. L’incompliment 
d’aquestes obligacions implica 
sancions de fi ns a 10.000 euros 
segons la Llei del Tabac. 
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Les agents cíviques han repartit fulletons informatius i cendrers portàtils

• Es pretén detectar 
les mancances i 
determinar un nou 
sistema de recollida 
que permeti 
optimitzar el servei

• El nou servei 
també haurà de 
fer front als forts 
increments en el 
preu del tractament 
de la brossa no 
reciclada anunciats 
per la Generalitat 

Un dels problemes princi-
pals de neteja al municipi 
que s'han produit aquest 
estiu han estat les acumu-
lacions de residus fora dels 
contenidors, principalment 
abandonaments abundants 
de restes de jardineria, mo-
bles, voluminosos o d'altres 
que s’acumulen al terra en-
cara que, de vegades, els 
contenidors estiguin buits. 
No obstant això, també in-
fl ueix la poca participació 
envers els sistemes de reco-
llida selectiva de paper, en-
vasos, vidre i l'orgànica que 
afavoreixen que hi hagi ex-

cessos en els contenidors de 
la resta. Per aquest motiu, 
els pròxims mesos, l'Ajunta-
ment treballarà de forma in-
sistent en la conscienciació 
ciutadana per evitar aquests 
comportaments incívics i in-
tensifi carà el control. L'ob-
jectiu és que imatges com 
les que acompanyen aquest 
article no es repeteixin, i per 
això, els agents de la Policia 
Local intensifi caran també la 
vigilància. Un cop s’hagin fet 
les campanyes informatives 
pertinents s'incrementaran 
les sancions davant aques-
tes actituds incíviques.

 S'INTENSIFICA LA VIGILÀNCIA CONTRA 

LES ACTITUDS INCÍVIQUES

Cartró al carrer quan el contenidor de paper encara no està ple

A l'espera de dades defi nitives, i segons resultats de juliol i agost, tot apunta que el 
municipi aconseguirà, per segon any consecutiu, l'objectiu d'incrementar un 10% 
el reciclatge de vidre durant l'estiu. Ha estat possible gràcies al compromís de 145 
establiments del sector de la restauració local adherits a la campanya impulsada per 
Ecovidrio i l'Ajuntament a inicis de la temporada, així com amb la participació de la 
ciutadania que cada any està més conscienciada sobre la importància de reciclar. 

Les característiques territorials de Mont-roig del Camp, amb habitatges amb jardí 
i urbanitzacions, afavoreixen que l’autocompostatge sigui una via adequada per 
gestionar la fracció orgànica que es genera al municipi. Per aquest motiu, l’Ajunta-
ment vol continuar fomentant l’autocompostatge amb diverses accions, entre les 
quals destaca el regal de compostadors a les comunitats de propietaris i persones 
empadronades que vulguin contribuir al tancament del cicle de la matèria orgànica.

S'INCREMENTA LA RECOLLIDA DE VIDRE A TOT EL MUNICIPI A L'ESTIU CONTINUA LA CAMPANYA DE FOMENT DEL COMPOSTATGE CASOLÀ



SUMARI

8 www.mont-roig.catnúmero 23 | Setembre 2019

AJUNTAMENT

Per primera vegada, 
l'Ajuntament està 

representat de 
forma paritària

Un total de 4.832 veïns i veïnes de 
Mont-roig, Miami Platja i les urbanitza-
cions van exercir el seu dret a vot a les 
eleccions municipals, del 26 de maig. 
Una xifra que representa el 62,08% de 
participació, 3,66% més que en els 
darrers comicis del 2015. 
Per ordre de resultats, PSC-CP en-
capçalat per Fran Morancho, va ob-
tenir 1.609 vots i 7 regidors/es, Junts 

per Mont-roig Miami, encapçalats per 
Francisco Chamizo, 879 vots i 3 re-
gidors/es, Esquerra Republicana de 
Catalunya - Moviment d’Esquerres - 
Acord Municipal, encapçalada per Ire-
ne Aragonès, 838 vots i 3 regidors/es, 
Ara Mont-roig Miami - Verds per Més, 
encapçalat per Ferran Pellicer, 477 
vots i 2 regidors/es; Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, encapçalat per 

Ibana Pacheco, 457 vots i 1 regidora, 
Plataforma Impulso Miami - Mont-roig, 
encapçalada per Vicente Pérez, 322 
vots i 1 regidor. Pel que fa al Partit Po-
pular va obtenir 160 vots i Assemblea 
per TGN 23 vots, ambdós sense acon-
seguir representació. 
Amb aquests resultats han entrat a 
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp 
pel mandat 2019-2023, 8 regidores i 9 

regidors, aconseguint per primera ve-
gada a la història del municipi repre-
sentació paritària.
Els regidors i regidores van prendre 
possessió del càrrec en el Ple de cons-
titució celebrat el dia 15 de juny al 
Teatre del Centre Polivalent de Miami 
Platja. D'entre els 17 membres de la 
corporació hi ha 7 cares noves i 10 que 
repeteixen en el càrrec de regidor/a.

Fran Morancho 

Com a cap de llista del 
PSC va tornar a ser investit 
alcalde en el Ple del 15 de 
juny. Càrrec que també va 
ocupar els mandats 2015-
2019 i 2007-2011. Regidor a 
l'Ajuntament des de 1999. 

Yolanda Pérez

Entra a la política municipal 
l'any 2011 com a regidora 
del PSC a l’oposició. Al 
mandat 2015 a 2019 va 
formar part de l'equip de 
govern. En aquest mandat és 
primera tinenta d'alcalde.

Enrique López

Es va incorporar al grup del 
PSC l'any 2013. Entra com 
a regidor al mandat 2015-
2019 amb responsabilitat 
de govern i com a portaveu 
del grup municipal.

M. del Remei 
Benach

S'ha presentat per primera 
vegada a unes eleccions amb 
el PSC com a independent. 
S'estrena com a regidora 
amb responsabilitat de 
govern en aquest mandat.

Ángel Redondo

L’any 2007 va entrar a 
formar part de l’agrupació 
local PSC Mont-roig Miami. 
Entra per primer cop com 
a regidor al govern durant 
el mandat 2015-2019.

Francis Ortiz

Molt lligada professionalment 
a l'àmbit de l'assistència 
social, inicia funcions de 
regidora de govern a 
l'Ajuntament en aquest 
mandat amb el grup 
municipal del PSC.

Cristina Llorens

S'estrena com a regidora 
de l'Ajuntament en aquest 
mandat amb el grup 
municipal del PSC. Amb 
24 anys és la regidora més 
jove de la Corporació.

Francisco Chamizo

Durant el 2011-2015 va 
ser regidor de govern i 
del 2015-2019 regidor a 
l'oposició pel PdCat. En 
aquesta ocasió continua a 
l'oposició com a portaveu de 
Junts per Mont-roig Miami.

M. Amèlia Bargalló

Molt coneguda pel sector 
empresarial i cultural de 
Mont-roig és una altra de 
les noves incorporacions 
a l'Ajuntament. Regidora 
a l'oposició de Junts 
per Mont-roig Miami.

Quique Moreno

Molt actiu al món esportiu 
local, durant el mandat 
2015-2019 va ser regidor 
de l'oposició pel partit de 
PdCat. En aquest mandat 
hi continua amb el grup de 
Junts per Mont-roig Miami.

Irene Aragonès
Des del 2004 ha tingut 
diversos càrrecs de 
responsabilitat a ERC, tan 
local com territorialment.  
Entra com a regidora a 
l'Ajuntament el 2015. 
Repeteix a l'oposició com 
a portaveu del seu grup.

Abbas Amir

Vinculat a la vida associativa 
del municipi decidex fer 
el salt a la política i durant 
el mandat 2015-2019 surt 
elegit regidor pel partit 
ERC-AM. Continua ara a 
l'oposició per ERC-MES-AM.

Manel Vilajosana

Associat a MES-Moviment 
d’Esquerres com a membre 
fundador des del 2014, es 
presenta a les eleccions 
locals en coalició amb ERC. 
S'estrena com a regidor a 
l'oposició en aquest mandat.

Ferran Pellicer 

Regidor a l'Ajuntament des 
del 1995. Va ser alcalde 
el mandat 2011-2015 i 
tinent d'alcalde el mandat 
2015-2019. Actualment 
a l'oposició és portaveu 
d'ARA Verds x Més.

Elvira Montagud

Torna com a regidora de 
l'Ajuntament, en aquest 
cas a l'oposició, pel grup 
ARA Verds x Més. Va ser 
regidora d'Educació el 
mandat 2011-2015.

Ibana Pacheco

Molt coneguda per la 
seva vinculació amb el 
món associatiu de Miami 
Platja. S'estrena en aquest 
mandat com a regidora a 
l'oposició i portaveu del grup 
municipal de Ciutadans.

Vicente Pérez

Ha estat regidor en diversos 
mandats des de l'any 2003, 
sempre al govern. En 
aquesta ocasió repeteix al 
govern, a més d'estrenar-se 
com a portaveu del grup 
Impuls Miami Mont-roig.

ELS REGIDORS/ES DE LA NOVA CORPORACIÓ
Els 17 càrrecs electes de l'Ajuntament pel mandat 2019-2023 són 8 dones i 9 homes, de 6 formacions polítiques 



SUMARIAJUNTAMENT

EL GOVERN I LES REGIDORIES
El mandat ha arrencat amb un govern en minoria format per un pacte entre els 7 membres del PSC i el regidor d'IMM

Els òrgans col·legiats i de govern, formats cadascún per un nombre determinat de regidors i regidores, es reuneixen de forma 
periòdica per decidir, proposar, controlar i resoldre les accions que són de la seva competència

ÒRGANS COL·LEGIATS I DE GOVERN 

L’alcalde

Competències: 
Relacions institucionals i pro-
jecció de municipi; protocol; 
comunicació interna i externa; 
organització i personal; moder-
nització, transparència i quali-
tat de l’administració; atenció a 
la ciutadania; contractació i pa-
trimoni; urbanisme, habitatge i 
obra pública.

Fran 
Morancho López

Gestió de les àrees de planifi cació 
de territori i organització interna

Primera tinenta d’alcalde

Competències: 
Turisme i platges; impuls eco-
nòmic; activitats i mercats; 
ocupació; diversifi cació eco-
nòmica; polígons industrials; 
comerç i agricultura.

Yolanda 
Pérez Díaz

Regidora de Turisme i 
Impuls Econòmic

Segon tinent d’alcalde

Competències: 
Policia Local; protecció civil; 
mobilitat i aparcaments; sub-
ministrament d’aigua, saneja-
ment i depuració.

Vicente 
Pérez Mula

Regidor de Seguretat Ciutadana 
i Cicle Complet de l’Aigua. 
Vicepresident de Nostraigua

Tercer tinent d’alcalde

Competències: 
Manteniment d’infraestructu-
res i via pública (edifi cis pú-
blics, via pública, serveis ge-
nerals, parcs i jardins); serveis 
funeraris i cementiri; serveis 
econòmics i gestió tributària.

Enrique López 
González

Regidor d'Hisenda i Manteniment 
d’Espais i Equipaments. 
Vicepresident de Nostreserveis

Quarta tinenta d’alcalde

Competències: 
Activitats culturals; patrimo-
ni cultural; tradicions; parti-
cipació ciutadana; entitats; 
polítiques de gènere (LGTBI) 
i foment de la igualtat entre 
homes i dones.

Maria del Remei 
Benach Font

Regidora de Cultura, Participació 
Ciutadana i Polítiques d’Igualtat

Cinquè tinent d’alcalde

Competències: 
Activitats esportives; casals 
d’estiu; foment de l’esport 
de base; festes; espais natu-
rals protegits (PEINs); camins; 
control de plagues; tinença 
d’animals i polítiques de salut 
pública.

Ángel Redondo 
Ruizaguirre

Regidor d’Esports, Festes, 
Entorn Natural i Salut Pública

L’alcalde

Competències: 
Llars d’infants; Escola de Mú-
sica; escoles i instituts; Pla 
Educatiu d’Entorn; Consell 
Escolar Municipal; formació 
d’adults; polítiques d’envelli-
ment actiu; Casals d’Avis; as-
sistència social a la gent gran; 
serveis socials i programa 
“Pla de Barris de La Florida”.

Francisca 
Ortiz Sánchez

Regidora d’Educació, Gent Gran, 
Acció Social i Pla de Barris

Competències: 
Polítiques de joventut; impuls 
del Pla Local de Joventut; 
Casals de Joves; recollida de 
residus; campanyes de sensi-
bilització en matèria de reduc-
ció, reutilització i reciclatge de 
residus; neteja de la via públi-
ca i impuls del Pla de Transició 
Energètica i Ecològica.

Cristina 
Llorens Pardo

Regidora de Joventut, Residus 
i Neteja Viària, Transició 
Energètica i Ecològica

Comissió de coordinació de govern i 
seguiment de plans estratègics
Sessions: Un cop a la setmana.
Membres: Fran Morancho, Yolanda Pérez, Vicente Pérez, Enrique López, Maria 
del Remei Benach, Ángel Redondo, Francisca Ortiz i Cristina Llorens.

Ple
Sessions ordinàries: Segon dimecres de cada mes, a les 13 h, a la Sala de Plens 
de la Casa de Cultura. Les sessions són públiques.
Membres: els 17 regidors i regidores

Junta de Govern local
Sessions: Un cop a la setmana.
Membres: Fran Morancho, Yolanda Pérez, Vicente Pérez, Enrique López, Maria 
del Remei Benach i Ángel Redondo.

Junta de Portaveus
Sessions: Un cop al mes.
Membres: Fran Morancho, Enrique López, Francisco Chamizo, Irene Aragonès, 
Ferran Pellicer, Ibana Pacheco i Vicente Pérez. 

Comissions informatives
Sessions: Un cop al mes. Emeten dictàmens sobre 
els punts que posteriorment es debaten al Ple. 

Àrea de drets socials i serveis a les persones
President: Fran Morancho. Vocals titulars: Ángel Redondo, M. Amèlia 
Bargalló, Abbas Amir, Elvira Montagud, Ibana Pacheco i Vicente Pérez.

Àrea de promoció econòmica i de municipi
President: Fran Morancho. Vocals titulars: Yolanda Pérez, Francisco 
Chamizo, Irene Aragonès, Elvira Montagud, Ibana Pacheco i Vicente Pérez.

Àrea d’espai públic, territori i sostenibilitat
President: Fran Morancho. Vocals titulars: Enrique López, Quique Moreno, 
Manel Vilajosana, Ferran Pellicer, Ibana Pacheco i Vicente Pérez.

Àrea de gestió interna, govern obert i hisenda
També actua com a Comissió especial de comptes

President: Fran Morancho. Vocals titulars: Enrique López, Francisco 
Chamizo, Manel Vilajosana, Ferran Pellicer, Ibana Pacheco i Vicente Pérez.

Les retribucions dels regidors i regidores de l'ajuntament, ja siguin per dedicacions exclusives o parcials, o bé per assistències a aquests òrgans, es poden consultar a l'apartat de transparència del web municipal. *
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Les 4 dimensions del Pla Estratègic

El Pla busca crear un Mont-roig del Camp amb una identitat pròpia, 
reconegut tan per la resta del territori com pels seus habitants, amb 
una imatge enfortida per la seva pluralitat que enorgulleix i alimenta 
el sentiment de pertinença, sent capaç d’afavorir el seu posicionament 
territorial.

PRINCIPALS OBJECTIUS ESTRATÈGICS:

 Reforçar el sentiment de pertinença i orgull de la ciutadania del municipi 

valorant la dualitat platja i interior com atribut d'identitat diferencial

 Millorar la convivència i portar a terme actuacions per prevenir incidències delic-

tives i garantir la seguretat i el civisme 

 Crear una imatge positiva del municipi associada als seus actius i fortaleses

 Enfortir els mecanismes de participació ciutadana i l'associacionisme 

Aquest eix dibuixa un municipi amb un urbanisme intel·ligent, on l’ex-
pansió urbana es doni d’una manera ordenada, amb un bon equilibri i 
un entorn natural protegit. Amb un desenvolupament d’una planifi ca-
ció territorial efi cient i sostenible, amb connexions modernes que inte-
grin els diferents nuclis i el desenvolupament de serveis i equipaments 
públics que satisfacin a Mont-roig del Camp en el seu conjunt.

PRINCIPALS OBJECTIUS ESTRATÈGICS:

 Reforçar el lideratge del govern municipal en la gestió de la planifi cació 

territorial a través, entre d'altres, de la modifi cació del POUM, l'increment 

de l'empadronament i amb una estratègia de manteniment de zones verdes 

Acompanyar el creixement urbà amb un accés equitatiu a serveis i equipaments 

    Millorar les infraestructures urbanes per permetre major accessibilitat inter-
na i externa

Se centrarà en aconseguir que el municipi sigui efi cient en la gestió, 
amb un model administratiu enfortit, la cooperació entre les diferents 
instàncies governamentals i els recursos humans i fi nancers. El govern 
obert serà l'eix de gestió:  ús d’eines tecnològiques, gestió transpa-
rent i impuls de la innovació, participació, col·laboració i cooperació 
de la ciutadania.

PRINCIPALS OBJECTIUS ESTRATÈGICS:

 Enfortir la plantilla de l'Ajuntament amb personal qualifi cat

 Augmentar la cooperació amb altres administracions i garantir l'efi ciència 

en la gestió de recursos, consolidant també l'ús de les TIC

 Incrementar la confi ança de la ciutadania amb les institucions del govern 

local amb un sistema de governança construït des de la transparència

Defi neix com construir un municipi econòmicament competitiu, amb 
un nou model turístic més dinàmic i equilibrat en totes les temporades 
de l’any. I amb la diversifi cació del teixit productiu, tot plegat intro-
duint l’economia verda i les energies netes com a valor present a tots 
els sectors econòmics.

PRINCIPALS OBJECTIUS ESTRATÈGICS:

 Desenvolupar un nou model turístic sostenible des del punt de vista medi-

ambiental i econòmic, que transcendeixi l'estacionalitat

 Desenvolupar un sector terciari de serveis que generi noves oportunitats de 

negoci

 Enfortir el comerç i augmentar la competitivitat del sector agropecuari 

 Liderar la producció d'energies renovables a la comarca impactant positiva-

ment en l'economia del municipi  

Posicionament territorial

Urbanisme intel·ligent

Efi ciència en gestió i innovació

Economia competitiva
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EL PLA ESTRATÈGIC GUIARÀ EL MANDAT 
Un cop aprovat el pla en sessió plenària, s'han començat a prioritzar les més de 100 accions que s'han de desenvolupar

El Pla Estratègic del municipi 
2020-2030 comença a fer els 
primers passos després de la 
seva aprovació, per àmplia 
majoria, en la sessió plenària 
del passat mes de maig.

Es tracta d’un document que 
s’ha elaborat amb la partici-
pació de la ciutadania, que re-
cull l’opinió de tots els agents 
del territori i que conté les 
dimensions de gestió públi-
ca municipal per als pròxims 
deu anys. Un document que 
ha servit per avaluar on som, 
per decidir on volem ser i per 

marcar quines accions cal im-
plementar per arribar a trans-
formar el municipi en allò que 
la ciutadania vol.

La participació ciutadana 
Fins ara, els treballs del Pla 
Estratègic 2020-2030 s’han 
desplegat tenint com a refe-
rent constant la participació 
ciutadana: en la diagnosi, en 
la determinació de l’abast, en 
la defi nició de la càrrega estra-
tègica i, fonamentalment, en 
l’estructuració de les accions 
que s’hauran de desenvolu-
par en la pròxima dècada. En 

aquest sentit, s’ha potenciat la 
participació externa a l’Ajunta-
ment per donar cabuda al mà-
xim de sensibilitats i opinions.
En concret, al llarg del darrer 
any s’han dut a terme tallers 
participatius a Mont-roig i a 
Miami Platja, s’han posat ur-
nes per recollir propostes, s’ha 
fet una dinàmica participativa 
dedicada a la gent gran, ac-
tivitats a les tres escoles del 
municipi, dinàmiques DAFO 
als dos instituts, entrevistes a 
13 representants electes del 
municipi, entrevistes amb re-
presentants d’entitats cíviques 

i agents socials, així com amb 
veïns i veïnes particulars i amb 
funcionaris i antics treballa-
dors de l’Ajuntament.

Resultat
El resultat és un pla Estratègic 
dividit en dos documents. El 
primer conté la diagnosi que 
determina el punt de partida.
Amb aquest treball s’ha po-
gut dur a terme la segona 
fase del projecte que con-
té el Pla d’Acció. En aquest 
cas es tracta d’un document 
que descriu detalladament 
les actuacions que s’han de 

desenvolupar en els pròxims 
deu anys indicant com, quan 
i el pressupost aproximat que 
requereixen. 
En total s’han plantejat 109 
accions agrupades en quatre 
grans blocs. Es tracta d’actu-
acions per aconseguir posici-
onar territorialment Mont-roig 
del Camp, perquè l’Ajunta-
ment sigui efi cient en la gestió 
i innovador, per dissenyar un 
urbanisme intel·ligent i per fer 
un municipi econòmicament 
competitiu. Accions que ja 
s'estan posant en marxa i que 
guiaran aquest mandat.

Sessió informativa el dia 19 de novembre
Hora: 19 h LLoc: Sala d'actes de la Casa Club Bonmont 

Per què un Pla Estratègic?
Per decidir conjuntament quin tipus de municipi 
volem arribar a ser i marcar quines accions cal 
implementar per arribar a transformar-lo.

Què es vol aconseguir?
Projectar i consolidar el municipi de forma 
sostenible amb un sòlid posicionament territorial 
gràcies a la diversitat patrimonial, social i econòmica 
i una efi cient gestió municipal per tal de millorar la 
qualitat de vida dels habitants. 

Com es farà?
Amb la posada en marxa de 109 accions que 
formen part de 4 dimensions estratègiques.

Quin termini s’estableix?
Fins al 2030.

Com s’ha elaborat?
Tenint com a referent constant la participació 
ciutadana, amb tallers, taules de treball i entrevistes.

PLA ESTRATÈGIC MONT-ROIG MIAMI 2030

Vine a conèixer els detalls del Pla Estratègic!

SUMARIGRANS PROJECTES



CULTURA

Durant els pròxims mesos 
es podran veure al Centre 
Cultural Església Vella de 
Mont-roig i al Teatre del 
Centre Polivalent de Miami 
Platja actuacions d’artistes 
com Filferro i Magalí 
Sare, dins la programació 
del Festival Accents, un 
espectacle de titelles 
del Festival Guant i les 
actuacions de Cover H i el 
monòleg 'Ai cony!,' entre 
altres activitats.

La programació cultural de tar-
dor de l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp comença el dis-
sabte 5 d’octubre a les 20.00 h 
amb un homenatge a Michael 
Jackson i Freddie Mercury ti-
tulat ‘La veu dels seus som-
nis’, una proposta en forma de 
concert coral i música instru-
mental en directe amb el Cor 
Ciutat de Reus que tindrà lloc 
al Teatre del Centre Polivalent 
de Miami Platja. 

La programació de tardor, 
amb entrada gratuïta a to-
tes les activitats, tindrà lloc al 
Centre Cultural Església Vella 
de Mont-roig i al Teatre del 

Centre Polivalent de Miami 
Platja i inclou per segon any 
consecutiu propostes del Fes-
tival Accents de música dels 
Països Catalans i del Festival 
de Titelles Guant, amb la vo-
luntat de continuar col·labo-
rant i mantenint sinergies amb 
diversos agents culturals del 
Camp de Tarragona. 
Les dues actuacions de l’Ac-
cents tindran lloc el dia 19 

d’octubre a les 20.00 h al Cen-
tre Cultural Església Vella amb 
un concert de Filferro, un trio 
de versions en acústic d’èxits 
anglosaxons traduïts al català, 
i una actuació de Magalí Sare, 
integrant del Quartet Mèlt,  li-
derant el seu projecte perso-
nal, el diumenge 3 de novem-
bre a les 19 h.
Abans, del dia 11 al 13 d’oc-
tubre, l’Ajuntament, conjunta-
ment amb el Centre d’Estudis 
Mont-rogencs, se suma a les 
Jornades Europees de Patri-
moni amb diverses propostes 
al voltant del patrimoni histò-
ric local.

Premis literaris
El 20 d’octubre es farà el tra-
dicional lliurament dels Premis 
Literaris Vila de Mont-roig i la 
presentació del llibre amb les 
obres guanyadores de l'edició 
2018 amb l'acompanyament 
d'un espectacle amb la veu de 
Rat Cebrián i la música d’Ale-

xis Lanza. El 16 de novembre 
a Miami Platja es podrà veure 
el monòleg còmic per adults 
amb la companyia Teatre 
de Maleta i l’espectacle ‘Ai 
cony!’. L'endemà, a Mont-roig 
es podrà escoltar el concert 
del duet CoverH amb l’espec-
tacle ‘Dona Respira’. Aquesta 
actuació forma part del pro-
grama Dones i Salut. 

L'actuació del Festival de Ti-
telles Guant serà el 23 de no-
vembre a Miami Platja amb ‘La 
rateta que...', recomanada per 
a majors de 3 anys. La progra-
mació fi nalitzarà el dia 24 de 
novembre a Mont-roig amb 
‘La princesa en texans’, un 
espectacle de la companyia 
Sgratta per a nens i nenes a 
partir de 5 anys.
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TEATRE, MÚSICA I TITELLES, 
A LA TARDOR CULTURAL
Un homenatge a Michael Jackson i Freddie Mercury obre la 

programació cultural que compta amb una desena d'activitats

• La programació 
inclou propostes del 
festival Guant de 
titelles i del festival de 
música Accents, per 
segon any consecutiu

CONEIXEM LES ENTITATS DEL MUNICIPI

El Cor Ciutat de Reus obre la programació amb temes de Mercury i Jackson

La princesa en texans a Mont-roig tancarà el cicle cultural de tardor

A què es dedica?
El principal objectiu de l'Associació de Familiars de l'Institut Miami és col·labo-
rar i ajudar en totes les activitats que es facin al centre al llarg del curs escolar.

Activitats
Aquest inici de curs l'AFA ha forrat tots els llibres reciclats i ha lliurat les agendes 
escolars i les taquilles a tots els alumnes. Durant el curs també organitza diver-
ses activitats al voltant de festes tradicionals com la Castanyada i les festes de 
Nadal, així com una sortida a la primavera.

Dades de contacte
 637 368 643  afainstitutmiami@gmail.com

 Avinguda de Cadis · 83 bis Miami Platja

 Dimecres, de 8.30 a 9.30 h

A què es dedica?
El principal objectiu és continuar col·laborant amb l'equip directiu per assolir 
tota mena de millores per a tota la comunitat educativa.

Activitats
Col·laborar amb la celebració i l'organització de les Jornades Culturals. Orga-
nització del concurs de fotografi a i realització, a través d'una empresa, de la 
compra de llibres reciclats, una novetat de l'any passat que segons asseguren 
ha funcionat molt bé i ha permès fer créixer el nombre de socis fi ns als 190.

Dades de contacte
 696 216 076  ampaballester@gmail.com

 Carrer de l'1 d'octubre, Mont-roig

 No hi un dia concret.

AMPA MARE DE DÉU DE LA ROCA
A què es dedica?

La nova junta té l'objectiu de treballar en la millora 
de l'escola i que la relació entre professorat i famí-
lies sigui més fl uida.

Activitats
Les activitats extraescolars són un dels objectius 
de l'AMPA. Enguany es farà anglès, informàtica, 
judo, robòtica, bàsquet, possiblement també es 
farà zumba i la novetat seran els escacs. L'AMPA 
també gestiona el servei d'acollida, que al matí 
s'ha avançat a les 7.30 h fi ns a les 9 h i a la tarda 
des de la sortida fi ns a les 18.00 h.

Dades de contacte
 650957499  ampa-roca@hotmail.com

 Av. Doctor Josep Anton Sagarra, 35 Mont-roig

 Dilluns (cada 2 setmanes)

 De 16.30 a 17.30 h

AMPA JOAN MIRÓ
A què es dedica?

La seva fi nalitat és millorar en tot el possible l'es-
cola i els serveis a la comunitat educativa, així com 
treballar al costat de l'equip directiu.

Activitats
Amb prop d'un centenar de socis, es dedica a or-
ganitzar les activitats extraescolars com l'anglès, 
les classes de guitarra o de bàsquet. També a pre-
parar les festes com la Castanyada,  els actes de 
Sant Jordi i els actes de fi nal de curs, així com la 
gestió de la recollida d'alumnnes que fa el Club 
Rítmica Miami fi ns al poliesportiu.

Dades de contacte
 638948465  ampajoanmiro@gmail.com

 Av. de Cadis, 83 Miami Platja

 Dilluns

De 9 a 10 h i de 15 a 16.30 h

La seva fi nalitat és millorar en tot el possible l'es-
cola i els serveis a la comunitat educativa, així com 

Amb prop d'un centenar de socis, es dedica a or-
ganitzar les activitats extraescolars com l'anglès, 
les classes de guitarra o de bàsquet. També a pre-
parar les festes com la Castanyada,  els actes de 
Sant Jordi i els actes de fi nal de curs, així com la 
gestió de la recollida d'alumnnes que fa el Club 

AFA MARCEL·LÍ ESQUIUS
A què es dedica?

Vol continuar sent el principal interlocutor entre el 
centre i el conjunt de famílies, així com participar 
en el Consell Escolar per prendre les decisions que 
afectin a tota la comunitat educativa.

Activitats
Les activitats extraescolars són una de les priori-
tats de l'AFA. Enguany es farà multiesport, francès 
i anglès amb professorat natiu, robòtica, bàsquet, 
zumba i guitarra nivell avançat. A més, organitzen 
diverses festes, com la xocolatada per donar la 
benvinguda al nou curs a l'alumnat i professorat.

Dades de contacte
 977 811 956 

 Carrer Brasil, 15 Miami Platja

 Dilluns

 De 9 a 10 h i de 16.30 a 17 h

AFA INSTIUT MIAMI AMPA INSTITUT ANTONI BALLESTER

cents tindran lloc el dia 19 

ESPECIAL 

INICI DE 

CURS!
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Després dels resultats de les últimes 
eleccions municipals, i per quarta 
vegada consecutiva, el PSC va tornar a 
ser la llista més votada, passant dels 868 
vots de l’any 2015 als 1609 del 2019, 
suposant un augment del 85%, i passant 
de quatre a set regidors. Gràcies per la 
vostra confiança.

Aquests resultats ens han confirmat 
que la gestió de govern, les nostres 
polítiques socials i les inversions que 
s’han realitzat han estat del grat d’una 
part important dels veïns del nostre 
municipi. Però tan important és això, 
com el fet que durant els propers 
quatre anys continuarem treballant i 
portant a terme les polítiques que tants 
bons resultats han donat al municipi. I 
ho farem, a més, guiant-nos amb el Pla 
Estratègic 2020 - 2030 que es va aprovar 

en l’últim ple de l’anterior mandat amb 
els vots a favor de tots els grups amb 
representació en el ple i el vot en contra 
de Ciutadans. Un Pla Estratègic que es 
va dur a terme amb la implicació i el 
consens de la societat civil, entitats i 
associacions i partits polítics de Mont-
roig i Miami Platja i que durant el mes de 
novembre es presentarà públicament.

La construcció de l’espai sociocultural, 
continuar amb la remodelació de l’Av. 
Barcelona,   el trasllat de l’ajuntament, 
noves places i parcs, la revitalització del 
nucli antic a Mont-roig, una nova escola 
bressol a Mont-roig i un nou institut a 
Miami, la reordenació de l’espai una 
vegada que desaparegui la via del tren i 
la via verda, iniciar el passeig de les cales 
o seguir dotant a les urbanitzacions de 
les infraestructures i serveis que els 

falten, seran algunes de les prioritats 
en inversions i projectes per a aquest 
mandat 2019 -2023. 

Sense oblidar que continuarem 
impulsant polítiques socials i garantint 
l’equitat en l’accés dels nostres 
ciutadans als serveis públics municipals. 

No menys important serà la nostra 
determinació en la recerca d’empreses 
perquè s’instal·lin al polígon d’Els 
Comallarets, empreses que generin llocs 
de treball, aportin riquesa i diversifiquin 
l’economia del nostre municipi.

Com ja hem demostrat en el mandat 
anterior, treballarem amb total 
transparència i amb la complicitat de 
la ciutadania. El fet d’haver establert el 
nostre full de ruta al Pla Estratègic ja és 

tota una declaració d’intencions, ja que 
és un document públic, avalat per una 
gran part de la societat civil i política, i 
que es troba a disposició de qualsevol 
persona que el vulgui consultar al web 
de l’Ajuntament.

En aquesta línia, seguirem comptant 
amb la gent per tirar endavant els 
projectes més importants i ens 
esforçarem per mantenir el segell 
d’ajuntament excel·lent en comunicació 
i transparència que ens va certificar la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
l’any passat.

Tenim quatre anys per davant per 
emprendre aquests projectes i ho 
farem amb la mateixa força, il·lusió i 
compromís que hem demostrat aquests 
últims quatre anys.

Moltes gràcies a les 838 persones que 
ens vau votar el 26 de maig i per la 
confiança dipositada en Esquerra-Mo-
viment d’Esquerres. Traslladarem al  
Consistori la vostra voluntat i els valors 
republicans, que no són altres que la 
gestió honesta i eficaç en tots els àm-
bits de la convivència col·lectiva.

Malgrat l’augment de suports, estem 
molt decebuts perquè no ens hem po-
gut sumar a un projecte que fes el mu-
nicipi més just i solidari.
Ens hagués agradat, també, impulsar 
el Pla Estratègic, com a model econò-
mic d’un municipi inclusiu, equitatiu, 
sostenible, redistributiu i que propor-
cioni igualtat d’oportunitats a tothom, 
definint l’estratègia de recerca d’inver-
sions. Un municipi intel·ligent i d’admi-
nistració eficaç.

S’ha perdut una oportunitat històrica 
per al municipi. L’acord que el PSC 
havia ofert a ERC-MES hagués cosit 
velles ferides, amb un acord per a tot 
el municipi, defensant la cohesió social 
i territorial. El pacte superava una po-
lítica de blocs que, històricament, ha 
estat molt negativa per al nostre mu-
nicipi.
Costa molt de creure que el PSC es 
tirés enrere únicament per unes pres-
sions externes. A ERC també n’hem 
rebut. És més, van ser molt dures i 
desagradables, arribant al nivell perso-
nal amb insults i amenaces. Tanmateix 
estàvem disposats a assumir aquest 
cost perquè ens havíem cregut aquest 
acord i qui hi sortia guanyant, érem 
tots. 
El PSC ha perdut l’oportunitat d’enge-
gar un govern d’esquerres, progressis-

ta i transversal, i governarà amb una 
inestabilitat absoluta, amb Ciutadans, 
una dreta que va votar contra el Pla 
Estratègic (els únics), i ho farà hipote-
cat pels interessos d’un grup municipal 
amb només el 9% dels vots i únicament 
per evitar que ERC entrés a govern (un 
argument polític contra la prosperitat 
del municipi). S’han embriagat amb els 
grans resultats obtinguts i corren el pe-
rill de convertir l’èxit en arrogància.
Ens preocupa seriosament, que el PSC 
hagi obviat la voluntat d’una majoria 
per escoltar, només, una minoria que 
augmenta la rivalitat entre els dos nu-
clis fins a nivells molt perillosos: ara hi 
ha vencedors i vençuts. Aquest trenca-
ment amb ERC atiarà més la confron-
tació entre veïns/es. Tenien a les mans 
reconciliar tothom, però trencant el 
principi d’acord a última hora, no no-

més no han mantingut la seva parau-
la, sinó que dona oxigen a qui ens vol 
dividits i enfrontats,amb menyspreu 
-quan no aversió- als nostres orígens i 
a la nostra identitat.
Hem xocat amb la vella política, la que 
no ha volgut llegir el resultat de les 
eleccions, segrestant així la política, 
quatre anys més.

ERC-MES, amb la Irene, l’Abbas i el 
Manel, tirarem endavant el nostre pro-
grama, amb responsabilitat i estímul 
de les polítiques socials, oberts al di-
àleg, la negociació i  prioritzant el bé 
comú del municipi, amb un implacable 
i seriós control de l’acció de govern.
Ho farem amb la mà estesa perquè 
forma part intrínseca del nostre ADN. 
Però ferms en els nostres principis i 
sempre en defensa de l’interès veïnal.

A tres meses de la constitución del 
nuevo Ayuntamiento, poco pode-
mos decir de lagestión realizada. 
Se han celebrado tres plenos en 
los que la Regidora de Cs Miami/
Montroig ha apoyado al equipo de 
gobierno desde la oposición tal y 
como se comprometió.

No obstante, desde Ciudadanos 
Miami/Mont-roig seguimos creyen-
do que existe otra forma de hacer 
política y de gestionar nuestro mu-
nicipio para que los ciudadanos ten-
gan el pueblo que se merecen. Una 
sola cosa nos llevó a volver a pre-
sentarnos a las elecciones municipa-
les: hacer política para las personas. 

Conocedores de la complejidad de 
nuestro municipio nos pusimos a 

trabajar en un proyecto en el que el 
contacto directo con los problemas 
de nuestros vecinos para conocer 
sus necesidades reales es lo más 
importante.

Los pilares fundamentales de nues-
tro proyecto son la priorización del 
gasto, asignando los recursos eco-
nómicos de forma eficaz; simpli-
ficación de trámites burocráticos; 
fomento de la participación ciuda-
dana y buena calidad de los servi-
cios públicos.

Creemos que la política y la gestión 
deben ir en consonancia, ya que 
unos hacen política y otros, el per-
sonal del Ayuntamiento, la ejecuta. 
Para Cs Miami/Mont-roig el perso-
nal que trabaja en el Ayuntamiento 

es el mayor potencial que tenemos, 
hay que dotarles de la formación 
necesaria, hay que escucharlos y 
entenderlos.
Nuestro proyecto apuesta por au-
mentar el empleo local, identifican-
do las necesidades. No necesitamos 
establecer un plan estratégico a 10 
años que, como bien dice nuestro 
alcalde, “vete tú a saber dónde es-
taremos”, incluyendo tareas difíciles 
de cumplir y con el coste que ello 
acarrea a los ciudadanos.

Otros han preferido los sillones por 
encima del bien común, pero noso-
tros no hemos negociado sillas y lo 
hemos demostrado. Estamos aquí 
para trabajar por el pueblo, lo hemos 
dicho en todos los momentos: no te-
nemos necesidad de pactar sillas.

Somos conocedores de que el Sr. 
Morancho no se encuentra a gusto 
con las políticas de Ciudadanos y 
de que no nos necesita, dicho por 
él mismo, ya que hay otros partidos 
que están dispuestos a apoyarle o 
a entrar en el gobierno, pero ¿qué 
precio tendrá que pagar a cambio?

Queremos agradecer una vez más a 
todos los que nos habéis apoyado y 
queremos que sepáis que vamos a 
seguir trabajando en la medida de 
que nos sea posible o de que nos 
dejen, con la misma ilusión y esfuer-
zo que siempre.

Gracias.

Moltes gràcies. Seguim!!!

L’oportunitat perduda d’un govern per a tot el municipi

Ciudadanos cumple

g.m.psc@mont-roig.cat

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

g.m.ciutadans@mont-roig.cat
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El passat mes d’agost la Generalitat va 
treure a concurs l’estudi sobre el pro-
jecte del futur tren-tramvia que connec-
tarà en una primera fase els municipis 
de Cambrils i Salou amb PortAventura 
i Tarragona i en una segona fase amb 
Reus, Vila-seca, l’aeroport i l’estació de 
l’AVE. 
D’aquesta manera es donaria respos-
ta a una xarxa de mobilitat deficitària 
i vertebraria la segona àrea metropo-
litana del país amb el que això impli-
caria pel desenvolupament econòmic 
i en la millora de la qualitat de vida 
dels ciutadans.
Si bé és cert que hi ha moltes veus que 
reclamen el desmantellament total de 
les vies a causa de la seva perillositat i 
per l’efecte barrera que suposa, creiem 
que no s’ha valorat prou l’oportunitat 
que ens donaria el fet d’estar connec-

tats amb els principals municipis i infra-
estructures de transport i com això re-
portaria al nostre municipi.
Tot això s’ha menystingut i s’ha auto-
descartat abans de conèixer els detalls 
del projecte o de tenir l’oportunitat 
d’aportar propostes de millora que pu-
guin minimitzar els inconvenients que 
se’n derivin.
Nosaltres creiem que el tren-tram és 
un altre tren que podríem perdre. Cre-
iem que estar connectats amb el motor 
econòmic del Camp de Tarragona és 
un actiu pel nostre municipi i pel qual 
molta gent en podria fer ús per anar a 
l’hospital, a estudiar a Reus, Tarragona o 

Barcelona, per anar a treballar, etc... i on 
els turistes que rebem trobarien un valor 
afegit al nostre municipi, ja que estaria 
connectada amb els principals actius 
turístics i amb les principals vies de co-
municació. L’alternativa que ens queda 
doncs és la de seguir utilitzant el trans-
port privat per desplaçar-nos en el dia 
a dia o que els turistes que ens visiten 
hagin d’agafar un taxi des de l’estació 
de l’AVE o de l’aeroport o un autobús 
per anar a Cambrils, PortAventura o Tar-
ragona. 
El futur que imaginem per Mont-roig i 
Miami és un futur a l’alçada de la ten-
dència global cap a una societat amb 

menys transport privat i més transport 
públic que afavoreixi la qualitat medi-
ambiental del nostre entorn. Creiem 
que aquest és un tema cabdal pel futur 
i pel desenvolupament econòmic del 
nostre municipi i que alhora genera di-
ferents punts de vista i opinions. 
És per aquest motiu que pensem que 
la decisió hauria d’estar en mans dels 
seus habitants. S’han fet consultes ciu-
tadanes per dissenyar la plaça Miramar 
a Mont-roig, per parlar de la proble-
màtica del Nucli Antic o per escollir el 
nom de la biblioteca de Miami Platja i 
en aquesta qüestió que ens ocupa i que 
pot marcar el futur del municipi, creiem 
que també hauria de ser així.
Per últim, volem manifestar i donar tot el 
nostre suport als 3 encausats de Mont-
roig del Camp per l’1-O.  
NO ESTEU SOLS.

Iniciem aquest escrit donant les 
gràcies a totes les persones que, 
el passat mes de maig ens van fer 
confiança exercint el seu vot al nos-
tre favor. Els ho agraïm amb escreix 
perquè gràcies a aquest fet, del tot 
rellevant, podem ser i romandre a 
l’Ajuntament i així, poder treballar 
per tots vosaltres.

En segon lloc, volem expressar el 
nostre reconeixement i també agra-
ïment, a tots els col·laboradors més 
propers, dones i homes que, amb 
el seu treball, van fer possible els 
resultats obtinguts, amb els quals, 
sortosament s’ha consolidat la nos-
tra presència dins l’Ajuntament.

Constituït l’Ajuntament, amb els 
resultats aconseguits, aquest cop 

se’ns ha situat a formar part de 
l’oposició, treball aquest, de molta 
responsabilitat consistent en super-
visar i controlar les accions de go-
vern, a fi i efecte que s’ajustin a les 
normatives de la legislació i alhora, 
siguin justes per tots els veïns i ve-
ïnes.

La nostra aportació, tal i com sem-
pre ha estat, seguirà tenint un ànim 
constructiu amb la intenció de mi-
llorar la qualitat de vida dels nostres 
convilatans i convilatanes.

Finalment, remarquem que la nos-
tra corporació està sempre oberta 
a qualsevol suggeriment o proposta 
que considereu adient i oportuna i 
que poguem presentar-la al Consis-
tori com deiem, sempre amb l’ob-

jectiu de millorar la qualitat de vida 
de les persones d’aquest municipi.

Desde nuestro grupo político, después 
de los resultados electorales, queremos 
dar las gracias a todas las personas que 
con su voto confiaron en nosotros.

También agradecer a todos los regido-
res que durante estos cuatro años han 
trabajado para que nuestro municipio 
se encuentre en la situación actual, sa-
neando y con inversiones que se han 
realizado y se realizaran en el futuro, 
a todos ellos y en especial al Sr. Juan 
Gallardo por su labor.  

Nuestro grupo político, IMM, forman-
do parte de este nuevo equipo de go-
bierno, seguiremos trabajando en este 
mandato con constancia y experiencia.

Durante este mandato, nuestras áreas 
en el equipo de gobierno son la vice-

presidencia de Nostraigua y Seguridad 
ciudadana y movilidad. 

Respecto a la primera, la vicepresi-
dencia de Nostraigua que supone la 
gestión directa de la entitat pública 
empresarial local, estamos llevando a 
cabo diversos proyectos que continu-
an con el trabajo iniciado en el pasado 
mandato para mejorar las infraestruc-
turas del servicio de abastecimiento 
de agua y alcantarillado. 

En este sentido, se está acabando de 
redactar el proyecto del tramo del co-
lector interceptor de pluviales en la 
Avenida Barcelona, entre la Avenida 
Cádiz y la plaza Jaén. Una vez redac-
tado se licitará por un  importe aproxi-
mado de 217.800 € 
(IVA incluido).

Otro de los proyectos que estamos 
preparando desde Nostraigua es el de 
reposición de  la tubería general de 
abastecimiento a Miami Platja, en el 
tramo entre la avenida Madrid y el de-
pósito CAT-A7. Este proyecto está va-
lorado en aproximadamente 363.000 
€ (IVA incluido).

La otra tarea de gobierno encomen-
dada a nuestro grupo municipal, como 
decíamos, es la de seguridad local y la 
movilidad. En este ámbito se esta es-
tudiando reforzar la lucha contra el in-
civismo sobre la suciedad en nuestro 
municipio y en otros ámbitos, en el cual 
aplicaremos medidas sancionadoras. 

Todo ello, además de continuar velan-
do por la seguridad  y seguir trabajan-
do para mejorar el municipio.  

El nostre futur

Ara verds x +

Seguimos trabajando por nuestro municipio

g.m.jxmm@mont-roig.cat

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

g.m.imm@mont-roig.cat
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Els mesos d'estiu són perfectes per sortir al carrer! Si ets dels que ha participat 
en les diferents activitats que s'han programat al municipi... Busca't!

Què has fet AQUEST ESTIU?

CONCURS LA FIRA

FIRA DE MONT-ROIG 

La piscina nocturna va servir per refrescar-se abans de tres dies intensos d'activitats. 

FIRA DE MONT-ROIG Inauguració del recinte firal de la 138a Fira de 
Mont-roig, amb la pubilla, la pubilla infantil i enguany també amb l'hereu. 

CULTURA El cicle Sons de Nit ha omplert, de nou, l'Ermita de la Mare de 
Déu de la Roca de bona música i molt d'ambient. 

CULTURA Per segon any consecutiu els dos espectacles del Petits Sons de 
Nit han estat un èxit de participació amb propostes musicals pels infants. 

ESPORTS El casal d'estiu ha permès jugar i 
refrescar-se els dies de més calor. 

ESPORTS Les activitats a la platja són les 
preferides dels nens i nenes del casal d'estiu.

ESPORTS Els infants del casal d'estiu també es 
diverteixen amb els tallers de manualitats.

@Núria Sancho

@Neus Guerrero

@Maria Guillén

@Eduard Boada

FIRA DE MONT-ROIG La trobada gegantera organitzada per la Colla 
Gegantera del Barri de Dalt Pitota i Pitot va omplir els carrers de Mont-roig. 

FIRA DE MONT-ROIG Petits i grans van lliscar pel tobogan aquàtic que es 
va instal·lar al carrer Mare de Déu de la Roca. 

@Antonio López
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CONCURS SANT JAUME

JOVENTUT Sortida molt divertida amb proves 
de l'estil Humor Amarillo amb el Tok'l2.

TURISME Visites per guiades Mont-roig i Miró en què els turistes tenen l'oporunitat de conèixer 
també l'Ermita de la Mare de Déu de la Roca i el seu entorn. 

CULTURA
Celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Mont-roig i a Miami Platja amb ofrenes de flors i interpretació del cant d'Els segadors. 

PLA DE BARRIS Equip de joves de La Florida que va 
participar al Torneig de futbol sala organitzat al barri.

IMPULS ECONÒMIC Primera Shopping Night per 
dinamitzar el comerç a Miami Platja. 

TURISME La Pèrgola de la Platja Cristall ha acollit 
durant l'estiu sessions de cinema a la fresca.

MEDI AMBIENT
Aquest estiu hem comptat amb 
la visita d'un turista ben especial! 
Es tracta d'aquest poll de flamenc 
que es va despistar i va aparèixer a 
la Platja Cristall. Diversos efectius 
es van coordinar per retornar-lo al 
seu hàbitat natural.  

JOVENTUT En el marc del Tok'l2 sortida a 
l'Aquòpolis dels joves del municipi. 

SANT JAUME La Pista d'Estiu va acollir diverses exhibicions i 
activitats esportives coincidint amb les festes. 

LES POBLES Com cada any Les Pobles va celebrar les seves 
festes amb focs, ball i la tradicional ballada de gegants. 

JOVENTUT 
Festa dels 10 anys del Casal de Joves K2 de Miami Platja.

SANT JAUME Miami Platja va celebrar les festes de Sant Jaume amb la plaça de 
Tarragona i l'avinguda de Barcelona com a epicentre de les principals activitats. 

CULTURA Els regidors/es van oferir la quinzena edició de la Recepció 
Institucional a les Maria de la Roca a la Casa de Cultura.

JOVENTUT Els joves també han pogut practicar 
diversos esports aquàtics com el caiac. 

@Alba Mestre

@Noelia Merino

@Sergio G.Mateo

@Tania Garcia
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MIAMI PLATJA
MONT-ROIG

INSCRIPC
IONS

OBERTES
!

Pistes
de pàdel i te

nis

REFORMADES
 

I EN LES PRÒXIMESSETMANES... UNA TAULA DEPING PONG  I FUTTOCA CADA POLIESPORTIU!

 

 

PER ALS

MÉS PETI
TS
NOVETAT

!

PSICOMOTRICITAT

I ESCOLA ESPORTIVA

NOVETAT
!

Diumenges

de 9.00 a 

12.45 h 

www.mont-roig.cat

esports@nostreserveis.cat

Poliesportiu MONT-ROIG 

C. Aureli Maria Escarré, 3

Tel. 977 837 611

Poliesportiu MIAMI PLATJA

C. Badajoz, 4

Tel. 977 170 572

TEMPORADA
2019 —  2020

Aquesta tardor no et perdis...

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

Consulta l'agenda 
actualitzada a:

www.mont-roig.cat

PROGRAMA 
DONES I SALUT

Novembre

Xerrades i tallers sobre 
temes relacionats amb el 

foment de la igualtat. 

Església Vella i Centre 
Polivalent de Miami Platja

ENTREGA DE PREMIS

20 d'octubre

Del 38è Concurs Literari 
Vila de Mont-roig i 

presentació del llibre 
que recull les obres 

guanyadores del 2018.

Casa de Cultura de Mont-roig

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL

Octubre - novembre

Teatre, música, titelles... 
per a infants i adults per 
gaudir de l’oci cultural. 
Inclou espectacles del 

festival Guant i Accents.

Església Vella i Casa de 
Cultura de Mont-roig i Centre 

Polivalent de Miami Platja 

JORNADES EUROPEES 
DEL PATRIMONI

11 al 13 d’octubre

Visita a les restes 
romanes que hi ha al 

Velòdrom de Mont-roig 
i al llegat històric de les 

nostres costes.

Mont-roig i Miami Platja

BIBLIOTEQUES

Octubre - desembre

Hora del conte, club de 
lectura, presentacions 
de llibres, xerrades, 

exposicions i molt més!

Biblioteques Joan Miró
i Miramar

CICLE PÀNIC 2019

Fins al 23 de novembre 

Programació especial 
dedicada al món del 

terror i la por amb tallers 
de cuina, gimcanes 
i l'esperat Passatge 

del Terror del 25 al 27 
d'octubre.

Casals de Joves K1 i K2  

PROGRAMA TOK'L2

Octubre: Port Aventura
Novembre: Skating + 

Museu xocolata
Desembre: Nice One 

Barcelona

Inscripcions als Casals 
de Joves K1 i K2.  

HOMENATGE A LA 
GENT GRAN

6 i 13 d'octubre

Tradicional trobada amb 
la gent gran de Miami 
Platja (dia 6) i de Mont-

roig (dia 13) en què es fa 
un reconeixement a les 
persones de més edat 

del municipi.

Poliesportiu de Miami Platja i 
poliesportiu de Mont-roig

CUINA DE L'ARRÒS 
DE TARDOR 

Del 5 al 20 d'octubre

Jornades 
gastronòmiques amb 

l'arròs com a ingredient 
protagonista juntament 
amb altres productes de 

temporada.

Diversos restaurants del 
municipi

FESTA 
DE L'OLI NOU

3 de novembre

Esmorzar popular, 
activitats lúdiques i 

festives i la participació 
dels productors locals.

Parc Maria Martori - Mont-roig

CUIDA'T- GENT GRAN 
I SALUT

Fins al 4 de desembre

Cicle de xerrades i tallers 
sobre hàbits de vida 

saludables i envelliment 
actiu.

 Centre Polivalent de Miami 
Platja 

SETMANA DE LA
 MOBILITAT

Octubre

L'Ajuntament es 
torna a adherir a la 

Setmana Europea de 
la Mobilitat  impulsant 

xerrades d'educació vial, 
caminades populars i el 

dia sense cotxes.

Mont-roig i Miami Platja

FESTA DE LA 
INFÀNCIA

23 de novembre

Homenatge de 
benvinguda als nounats 
i diverses activitats per a 

tota la família.

Mont-roig i Miami Platja

SETMANA DE LA 
PREVENCIÓ DE RESIDUS

Del 16 al 24 de 
novembre

Activitats i tallers a les 
escoles de sensibilització 

sobre la prevenció de 
residus, en el marc de la 

Setmana Europea.

Mont-roig i Miami Platja


