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Per un any 2022 ple  
de salut i prosperitat
L’Ajuntament anima a la ciutadania a gaudir de  
les celebracions i a participar en les activitats  
de Nadal amb prudència i responsabilitat 

Els tràmits telemàtics 
superen per primer cop  
els presencials  
pàg. 4 
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Miami Platja 
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Equipaments

Fons Next Generation  
per millorar el municipi 
El consistori sol·licita a la UE 10 milions d’euros per 
projectes com la reforma de la fase 2 i 3 de l’Avin-
guda Barcelona. pàg. 6

Inversions

Nou pas endavant per  
la transició energètica 
L’Ajuntament incentivarà la instal·lació de plaques 
fotovoltàiques per a l’autoconsum amb bonificacions 
de l'IBI i l'ICIO. pàg. 8
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Aquesta és una publicació gratuïta 
que edita l’Ajuntament de Mont-roig 
del Camp. Si algun veí o veïna no l’ha 
rebuda a casa seva, pot dirigir-se a les 
Oficines Municipals d’Atenció a la Ciu-
tadania (OMAC), facilitar les dades de 
contacte i sol·licitar-ne un exemplar. 
També pot passar a recollir la versió 
en castellà als equipaments municipals.
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Un 2022 amb més oportunitats 
T anquem aquest 2021 amb una sen-

sació agredolça. No ha estat l’any 
del final de la pandèmia, perquè 

no hem pogut espolsar-nos de sobre 
les conseqüències d’un virus maleït que 
continua fent-nos la guitza i no permet 
que continuem les nostres vides amb total 
normalitat. Així i tot, aquest any ha estat 
profitós per a l’Ajuntament. Hem estat 
fent feina de formiga, de la que es veu 
poc. Però que durant aquest 2022 ens ha 
de començar a reportar els resultats que 
portem esperant durant molt de temps.

L’arribada inesperada de la pandèmia ens 
va obligar a canviar el rumb del mandat, 
a atendre necessitats més bàsiques i a re-
pensar projectes. Però, de nou, hem reprès 
el camí que vam deixar aparcat el març de 
2020, marcat pel Pla Estratègic 2020-2030, 
i que configura el municipi que volem i 
necessitem: econòmicament diversificat, 
amb un urbanisme més sostenible, on 
siguin més importants les persones que 
els vehicles, on les futures generacions hi 
trobin oportunitats. Estic convençut que 
continuant per aquest camí, serem capa-

ços d’aconseguir que Mont-roig del Camp, 
Miami Platja, es converteixin en llocs per 
visitar, viure i treballar, acollidors de noves 
famílies, referents per a nous inversors i 
emprenedors.

Malgrat que el virus continua entre nosaltres, 
ens veiem forts per treballar cap a aquest 
horitzó. El municipi mostra símptomes de 
recuperació. Els nivells d’atur d’aquesta 
tardor –fora ja de la principal temporada 
turística- han recuperat els índexs previs 
a la pandèmia. I estem notant que dia a 
dia nous inversors s’interessen pel nos-
tre municipi per considerar-lo un indret 
confiable i ple d’oportunitats.

Aquest és un capítol fonamental per al 
nostre futur econòmic. Ja fa uns anys que 
treballem decidits en la diversificació eco-
nòmica local. No podem seguir apostant-ho 
tot al turisme i el sector serveis, que copa 
més del 70% de la nostra economia. Estem 
treballant en la cerca de nous inversors 
que generin molts llocs de treball i apostin 

per l’economia sostenible i la innovació. Hi 
estem treballant intensament i espero que 
en els pròxims mesos, també en aquest 
sentit, puguem veure resultats.

Nadal responsable
Estem a sobre de la 6a onada de coro-
navirus. De nou, al municipi, ens estem 
escapant de les pitjors dades que s’estan 
produint a altres indrets. Però no podem 
abaixar la guàrdia. Hem de seguir sent 
responsables i cauts. No tenim més re-
mei que seguir les recomanacions i les 
restriccions imposades per a aquestes 
festes. Així que eviteu aglomeracions, 
mantingueu les distàncies i porteu la mas-
careta sempre que toqui. I vacuneu-vos, 
no per poder entrar a un restaurant, sinó 
per responsabilitat i solidaritat.

Només em queda desitjar-vos unes Bones 
Festes i un millor 2022. De cor, i com a 
alcalde, espero que totes les ciutadanes i 
ciutadans del meu municipi rebin en aquest 
nou any més felicitat i amor i prosperitat.

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

Estem treballant en la cerca de nous  
inversors que generin molts llocs de  
treball i apostin per l’economia  
sostenible i la innovació.

Apunta’t als  
CAFÈS AMB L’ALCALDE!

T’agradaria prendre un cafè amb l’alcalde  
de Mont-roig del Camp, Fran Morancho?

Si ets veí/veïna del municipi ara pots participar  
en el programa “Cafès amb l’alcalde” i compartir  
una estona amb ell i altres ciutadans com tu.
Si hi estàs interessat/da apunta’t-hi!

Envia’ns un correu electrònic a comunicacio@mont-roig.cat o truca’ns al 977 837 005

El municipi mostra 
símptomes de recuperació. 
Els nivells d’atur d’aquesta 

tardor –fora ja de la 
principal temporada 

turística- han recuperat 
els índexs previs a la 

pandèmia.
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Es capgira la tendència 
i els tràmits telemàtics 
superen els presencials

50,3%

Registres telemàtics Registres presencials
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Atenció a la ciutadania

Els tràmits telemàtics  
ja superen els presencials  
Amb una tendència cada cop més a l’alça, el nou servei OAC 360 esdevé 
essencial per donar suport a la ciutadania que opta per fer tramitació en línia

S egons les dades del darrer any, la 
ciutadania ja prefereix relacionar-se 
amb l'ajuntament per canals tele-

màtics. De fet, aquest creixent interès de 
la ciutadania per relacionar-se amb l’admi-
nistració per mitjans electrònics va portar 
a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a 
posar en marxa, el passat mes de juliol, del 
servei OAC 360. Es tracta d’un servei integral 
que amplia l’assistència i l’acompanyament 
en l’ús de la plataforma de tramitació elec-
trònica (mont-roig.cat/seu-electronica) i que 

ha tingut molt bona acollida i valoració 
els primers mesos de la seva entrada en 
funcionament. 

L’objectiu de la iniciativa ha estat el de 
donar resposta als veïns i veïnes, espe-
cialment als que no eren natius digitals 
i que es volien atrevir a tramitar amb 
l’Ajuntament de forma electrònica. Cal 
tenir en compte els avantatges d'aquest 
sistema que permet agilitzar les gestions 
amb el consistori (sense cues ni esperes, 
des de casa i les 24 h, els 365 dies a 

l’any). En aquest sentit, la posada en marxa 
del nou servei també dona resposta al 
mandat legal que té encomanada l’ad-
ministració pública que és el d’incentivar 
que la ciutadania es relacioni amb les 
administracions per mitjans electrònics.

Per altra banda, el servei també està 
especialment pensat per professionals, 
empreses i entitats, els col·lectius que els 
darrers anys han vist que, per normativa, 
estaven obligats a fer les gestions amb 
l’administració pública de forma electrònica.

Les sol·licituds 
del servei
El servei OAC 360 atén una mitjana 
de 250 consultes mensuals relaci-
onades amb els tràmits telemàtics. 
D’aquestes, el 94% corresponen a 
la ciutadania, el 5% a les empreses 
i l’1% a les entitats.  A més, un dels 
àmbits que ha permès agilitzar aquest 
servei és el tràmit de sol·licitud de 
cita prèvia, ja sigui per l’atenció te-
lefònica, per videoconferència o 
presencial. 

El servei OAC 360 
s’ofereix de 8 a 20 h.

COM HAN EVOLUCIONAT ELS TRÀMITS A L'AJUNTAMENT?

EL SERVEI D'ATENCIÓ  
A LA CIUTADANIA 
Presencial
OMAC Miami Platja - C. Sòria 14 
OMAC Mont-roig - Ctra. Colldejou s/n 
De dilluns a divendres  

 de 9 a 14 h
→ IMPRESCINDIBLE DEMANAR CITA 
PRÈVIA al telèfon 977 900 422 o bé 
a https://citaprevia.mont-roig.cat/
mont-roig/#nbb

Per  
videoconferència
De dilluns a divendres 

 de 9 a 14 h
→ IMPRESCINDIBLE DEMANAR CITA 
PRÈVIA al telèfon 977 900 422 o bé a 
https://mont-roig.eadministracio.cat/
citaprevia.0

Per WhatsApp
695 781 993 
De dilluns a divendres  

 de 9 a 14 h

Per telèfon
Per informació general de  
l’Ajuntament: 977 83 70 05  
De dilluns a divendres  

 de 9 a 14 h

Per assistència en la tramitació  
electrònica: 977 900 422  
De dilluns a divendres   

 de 8 a 20 h 
 
També amb el servei “Truca’m”,  
que permet rebre una trucada en  
un horari convingut.

Per correu electrònic
Per informació general de  
l’Ajuntament: omac@mont-roig.cat
De dilluns a divendres  

 de 9 a 14 h 

Per assistència en la tramitació  
electrònica: oac360@mont-roig.cat 
De dilluns a divendres  

 de 8 a 20 h

LES XIFRES
Recordem que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va posar en marxa la seva seu electrònica a finals del 2016. Des de llavors el seu ús ha anat creixent exponencial-ment fins arribar al 2020, any en què s’ha consolidat la seva utilització. Així, del 3,62% de tràmits telemàtics que es van fer el 2017, el primer any sencer amb aquest nou canal, s’ha passat aquest 2021 al 50,3 %, el primer any que es cap-gira la tendència i els registres telemàtics superen els presencials. 

en 5  
min.
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La Policia Local compleix 20 anys
Va entrar en funcionament el dia 1 d’agost de 2001,  
tot i que el primer cos policial al municipi es va crear el 1984

L’apunt històric
El 31 d’octubre de 1984, el Ple 
de l’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat demanar la creació 
de la Policia Local de Mont-roig 
del Camp, que va ser autoritzada 
el desembre del mateix any pel 
govern estatal i va començar a fun-
cionar el gener del 1985.  Aquesta 
demanda es basava en els 4.500 
habitants que hi havia en aquell 
moment al municipi, amb el fet de 
tenir dos nuclis de població, amb 
la quantitat de disseminats, els 12 
quilòmetres de platges i l'elevada 
població estacional. 
El 1991, el plenari  va demanar 
l’extinció de la Policia Local, que 
va ser substituïda per un servei 
de vigilància local, tot i que nou 
anys més tard i després de com-
provar les limitacions del servei, 
el Ple va tornar a demanar la seva 
recuperació.

Acord de Ple de l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp, de 31 d'octubre de 
1984, en què se sol·licita la creació de 
la Policia Local.  Font: Arxiu Municipal.

E l cos de la policia local de Mont-roig 
del Camp ha complert aquest 2021 els 
seus primers 20 anys. En concret, va 

entrar en funcionament de forma definitiva 
el dia 1 d’agost de 2001, amb la previsió 
del servei de regulació i ordenació del 
trànsit del nucli urbà i l’objectiu de vetllar 
per la seguretat pública del municipi. 

D’aquella data inicial fins avui, la Policia 
Local ha experimentat un creixement en 
equipaments i en efectius. L’any 2008, 
coincidint amb el desplegament dels Mos-

sos d'Esquadra van començara treballar 
coordinadament amb la comissaria de 
Cambrils, anteriorment ho havien fet amb 
la Guarida Civil de Miami Platja, l’antic 
Puesto de Maria Cristina. Ja el 2010 van 
estrenar les noves instal·lacions de 400 
metres quadrats a Miami Platja incorporant 
l’OAC (l’Oficina d’Atenció al Ciutadà/ana).

En els últims anys, la Policia Local de 
Mont-roig del Camp ha hagut de viure 
alguns moments de forta tensió com  van 
ser els atemptats de Cambrils del 2017 

amb un gran operatiu d’alerta que es va 
haver de desplegar i també la proble-
màtica generada per la pandèmia de la 
Covid19. A les instal·lacions de Miami 
Platja l’activitat és frenètica perquè el tre-
ball habitual inclou més d’un miler de 
denúncies i diligències policials recollides 
i instruïdes cada any. Paral·lelament, els 
efectius de la Policia Local també han 
participat de forma activa en més de 
la meitat de les detencions que s’han 
produït en el municipi en els últims anys. 

QUÈ FA LA NOSTRA POLICIA?

La plantilla de la Policia Local davant dels mòduls habilitats com a comissaria al costat de l’Ajuntament, any 2001

persones  
en plantilla  
actualment27

Mediació en  
conflictes privats

Coordinació amb Mossos 
d’Esquadra: tasques de 

seguretat ciutadana

Col·laboració amb Guàrdia 
Civil: lluita contra les drogues  

i el crim organitzat

Col·laboració amb Policia 
Nacional: estrangeria 

Atenció directa i telefònica 
les 24 hores del dia i els 

365 dies de l’any

Col·laboració amb la justícia 
en la investigació de delictes

Campanyes als centres 
educatius: educació vial, 

drogues...

Funcionament i ordenació 
de les platges

Control de zones rurals 
i patrullatge 

Prestació d’auxili en 
catàstrofes, calamitats per 

meteorologia adversa

Garantir l'odre en la 
convivència i el compliment 

de la legalitat

Recollida  
d’animals perduts

Recollida i instrucció de 
denúncies i diligències policials. 

(Més de 1.000 cada any)

Atenció a accidents al 
casc urbà i carreteres de 
competència municipal

Control, regulació i ordenació 
del trànsit i detecció de vehicles 

abandonats

en 5  
min.
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L'Ajuntament aposta pels Next Generation
El consistori espera poder finançar diversos projectes alineats amb el creixement sostenible,  
també previst al Pla Estratègic del municipi, gràcies a aquests fons procedents de la Unió Europea

L ’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
lluitarà pels fons Next Generation proce-
dents de la Unió Europea per impulsar 

alguns projectes de futur que van lligats amb 
la planificació estratègica del municipi i que 
tenen com a eixos fonamentals la sostenibi-
litat, la naturalització d’espais, el foment de 
les energies renovables i la modernització 
i la digitalització. Aquests paràmetres con-
templats a les ajudes econòmiques dels 

Next Generation estan perfectament alineats 
amb els objectius del Plaa Estratègic del 
municipi 2020-2030 que va aprovar el Ple 
municipal a finals del passat mandat.

Més de 10 milions d’euros
Per aquest motiu, l'Ajuntament es va pre-
sentar ja a la primera de les convocatòries 
dels Next Generation, en aquest cas a la 
extraordinària de Plans de Sostenibilitat 

Turística convocada pel Ministeri d'Indústria, 
Comerç i Turisme. La proposta presenta-
da és per un import total de 10’3 milions 
d’euros distribuïts en 4 eixos i amb obres 
destacades com poden ser la construcció 
de l’Ecoespai, l'impuls d'un projecte inte-
gral per revitalitzar el nucli antic, l’execució 
de la segona i tercera fases de l’Avinguda 
Barcelona o el Passeig de les Cales de 
Miami Platja, entre altres accions.

Una oportunitat per al municipi
Per l’Ajuntament ha estat fàcil incloure 
projectes que ja s’havien començat a tre-
ballar i que encaixen perfectament amb 
aquests fons. És a dir, el consistori té previst 
tirar-los endavant comptin  o no, amb els 
diners procedents de la Unió Europea, 
que evidentment, en cas de confirmar-se, 
permetran agilitzar els projectes i reduir 
la càrrega econòmica per a la ciutadania. 

La segona fase de l'avinguda  
de Barcelona, al 2022
Les millores seran en el tram situat 
entre les avingudes Cadis i Màlaga

U n dels projectes més importants que 
s’executarà el 2022 és la segona 
fase de la remodelació de l’avin-

guda de Barcelona, entre les avingudes 
de Cadis i Màlaga. Destaca que aquest 
projecte també contempla la reurbanització 
de la Plaça Jaén. Aquestes obres s’han 
incorporat també a les demandes dels 
fons Next Generation, malgrat comptar 
ja amb finançament propi. 

El projecte executiu de la segona fase, 
que ja està aprovat inicialment, es troba en 
aquests moments a exposició pública i ben 
aviat sortirà a licitació amb un pressupost 
base de 2’4 milions d’euros. El termini per 
executar els treballs de millora serà d’un 

màxim de 15 mesos i seguiran la línia de la 
primera fase ja executada a  Miami Platja. 

Les obres contemplen des de l'am-
pliació de l'espai destinat als vianants 
a la creació de carrils bici, passant per 
la instal·lació de noves parades d'auto-
bús; la plantació de nou arbrat i zones 
enjardinades, així com nou mobiliari 
urbà i il·luminació, col·lectors d'aigües 
pluvials i residuals. També es preveu 
canviar la simbologia de la plaça Jaén 
que es convertirà en una plataforma úni-
ca dotada d'un important espai de jocs 
infantils, reconeixent la centralitat d'un 
espai que se situa al nucli fundacional 
de Miami Platja.

Què son els Fons  
Next Generation? 

Es tracta d’un Pla de recuperació que té com 
a finalitat reparar els efectes econòmics, soci-

als i sanitaris de la pandèmia de la COVID-19 i 
alhora impulsar la transició ecològica i digital 

dels països de la Unió Europea.

Projectes que  opten a les ajudes 
En l’eix de transició  verda i sostenible:
• Nova deixalleria per fomentar  el turisme circular
• Projectes per renaturalitzar la  primera línia de costa, com el  Passeig de les Cales• Creació de vies ciclables o itineraris saludables que connectin els diver-sos nuclis 

En la millora  
eficiència energètica:• L'Ecoespai, un centre per a la promo-ció econòmica i la transició energètica • Implantació de nous punts de  recàrrega,  per al foment de la  mobilitat elèctrica 

Transició digital:
• Projectes per modernitzar el sector turístic, de màrqueting online o  de digitalització, entre d’altres

Eix competitivitat:
• Continuïtat de les fases 2 i 3  de l'avinguda de Barcelona • Impuls d'un pla director del nucli antic de Mont-roig

Quins projectes  
s’hi poden acollir? 

Aquests fons, de 750.000 milions 
d'euros, es destinaran en la major part a 
finançar projectes de transició ecològica 

i digital, creixement sostenible, resiliència 
econòmica, cohesió social i territorial, i 
millora del funcionament institucional.

Per què l’Ajuntament  
s’hi vol acollir?  

Perquè els objectius dels Next Generation 
estan alineats amb el plantejament del 
Pla estratègic del municipi i, en cas de 

concedir-se permetran alleugerir la càrrega 
econòmica dels principals projectes que  

ja estan en marxa.

Projectes de futur

Imatge virtual de la transformació de la plaça de Jaén
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Nova inversió per  
activar el polígon  
dels Comellarets 
L'Ajuntament, que treballa des de fa uns anys per activar aquesta zona  
industrial, fa un pas més per desenvolupar urbanísticament el sector

U na excel·lent xarxa de comunica-
cions amb connectivitat nacional 
i internacional, la proximitat amb 

l’àrea metropolitana de Tarragona i una 
valorada qualitat de vida en un entorn 
natural amb una àmplia oferta d’oci, gas-
tronomia i cultura. Aquestes són alguns 
dels arguments que l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp ha defensat els úl-
tims anys per aconseguir captar empreses 

inversores per als polígons industrials del 
municipi, especialment per al polígon 
dels Comellarets, amb una superfície de 
44 hectàrees i encara per desenvolupar. 

Amb aquest objectiu s’ha estudiat molt 
bé el mercat i s’han dut a terme nombrosos 
contactes, també internacionals, amb per-
sones expertes en el sectors logístics i grans 
immobiliàries que busquen sòl industrial. 
Després d’aquest assessorament i estudi 

s’ha detectat que la demanda més important 
que existeix actualment està relacionada 
amb el sector logístic, que està en auge 
els darrers temps, així com amb empreses 
que busquen grans superfícies. De fet, ens 
molts casos aquestes empreses es troben 
que els polígons ja estan desenvolupats i 
no tenen suficient espai verge disponible, 
un dels aspectes que, per contra, sí que 
ofereix el polígon dels Comellarets.  

Modificació del 
POUM i aportació 
econòmica
Els darrers mesos, l'Ajunta-
ment ha establert relacions 
amb diverses empreses que 
s’han interessat per aquest 
polígon. Aquest fet ha portat al 
consitori a iniciar el planejament 
urbanístic d’aquest espai, perquè 
es tracta de tràmits llargs. Cal tenir 
en compte que des de l’inici de les 
tramitacions fins a les adaptacions 
poden passar uns 30 mesos.
Per aquest motiu, d’una banda, el 
Ple ordinari del mes de desembre va 
donar llum verda a una modificació 
puntual del Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal per adaptar l’alçaria 
reguladora màxima d’aquest polígon 
als estàndards europeus actuals del 
sector logístic i industrial, força dife-
rents als previstos en el moment de 
la redacció del POUM i que limiten 
la implantació d’aquest sector.
De l’altra, i tenint en compte que 
es requereix redacció de plane-
jament, l’Ajuntament ja ha fet una 
modificació de crèdit per destinar 
200.000 euros per impulsar aquest 
desenvolupament.

44  
HECTÀREES

Polígon  
Comellarets

per iniciar el desenvolupament 
urbanístic i facilitar l'arribada  

de les empreses  

Diverses empreses del sector logístic o que busquen 
grans superfícies ja han mostrat el seu interès

per desenvolupar: 
un dels avantatges  
competitius

Aquest és el dossier que s’ha presentat a 
les empreses per promocionar el polígon 

dels Comellarets i explicar les diverses 
raons per invertir al municipi. 

200.000 €

Millora la teva 
formació amb
L’AULA 
MENTOR!
Un programa d’aprenentatge obert,  
flexible i en línia per a majors de 18 anys

NO ET QUEDIS ENRERE!

Consulta l’oferta formativa a:

www.aulamentor.es

Tens fins a 200  
cursos per triar! Horari d'atenció de l’aula

Dimarts i dijous: de 8 a 14 h
Aula TIC, c/Sòria 16-18,  
Miami Platja 

Impuls econòmic
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Compromís ferm per la transició energètica
L'Ajuntament aprova nova normativa local per incentivar, a través de bonificacions de l'IBI i  
l'ICIO, que la ciutadania i les empreses instal·lin plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum 

L ’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
ha aprovat en les darreres sessions 
plenàries diverses iniciatives que 

estan alineades amb el Pla per a la tran-
sició energètica i ecològica del municipi. 

En concret, s’ha creat una ordenança 
per tal d’incentivar la instal·lació de pla-

ques fotovoltaiques i fomentar l’autocon-
sum. En aquest document s’hi detallen 
les últimes modificacions que s’han dut 
a terme en aquest àmbit i que consistei-
xen en una bonificació de l’IBI del 50% 
durant 5 anys per a immobles que hagin 
instal·lat plaques solars, amb un màxim 

de 1.000 euros anuals de bonificació 
per llar i també bonificacions a l’ICIO, 
del 80% per a obres que incorporin la 
instal·lació de sistemes d’aprofitament 
d’energies renovables a edificacions ja 
existents. Per últim, l’Ajuntament man-
té el seu pla per instal·lar plaques fo-

tovoltaiques a 7 edificis i fomentar les 
comunitats energètiques. L’objectiu és 
que veïns, Ajuntament i pimes generin 
conjuntament energia a través d’aquestes 
fonts renovables i l'utilitzin per satisfer 
les seves necessitats energètiques, en 
l'àmbit individual o comunitari.

Transició energètica

MODIFICACIONS A 
LES ORDENANCES FISCALS 

IBI. El % de bonificació no es modifica 
respecte l’ordenança 2021, es queda en 
el 50%, que és el màxim legal permès. 
S’allarga, però, el període d'aplicació 
d'aquesta bonificació, de 3 a 5 anys amb 
una limitació de 1000 euros.

ICIO. Es modifica el percentatge de boni-
ficació que passa del 50% al 80%. Aquesta 
bonificació s'aplicarà només sobre la part 
del PEM (Pressupost d'Execució Material) 
corresponent a la instal·lació d'autoconsum 
amb energia solar fotovoltaica.

Tot a punt per a la implantació 
d’instal·lacions fotovoltaiques als 
equipaments municipals

L ’Ajuntament està finalitzant el 
procés de licitació per a la con-
tractació conjunta de la redacció 

del projecte i l’execució de les obres 
d'instal·lació de plaques fotovoltaiques, 
sobre coberta, per dotar d'autoconsum 
elèctric a 7 edificis municipals:

• Casa de la Vila 
• Casa de Cultura Agustí Sardà
• Poliesportiu de Mont-roig 
• Espai Jove K1
• Oficines Municipals de Miami Platja
• Poliesportiu de Miami Platja
• Centre Polivalent de Miami Platja

Un cop entrin en funcionament, es 
preveu una producció total anual de 
514 MWh d’energia, que representa 
el consum anual de 151 llars i un im-
portant estalvi d’emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle.

Promoció de les comunitats  
d’autoconsum fotovoltaic 

A més a més, l’Ajuntament està 
treballant per tal de posar en 
marxa un pla pilot de comunitat 

energètica, un cop estiguin en marxa 
les instal·lacions fotovoltaiques que 
s’executaran properament.

Quins objectius té aquest pla?
• Reserva d’una part de la potència 

instal·lada en edificis i equipaments 
municipals per a compartir amb la 
resta del municipi (ciutadania, en-
titats i pimes).

• Cerca de voluntaris, que s’hauran 
d’inscriure en una base de dades. 

• Redacció d’un reglament de fun-
cionament d’aquestes comunitats 
energètiques.

• Establiment del preu de l’energia 
compartida dins de la comunitat 
energètica.

• Promoció que els participants re-
alitzin instal·lacions d’autoconsum.

PER NADAL,  
REDUIR I RECICLAR,  
TOT ÉS COMENÇAR!

Es preveu una producció 
total anual de 514 MWh 
d’energia elèctrica, 
que suposen un estalvi 
d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle de 
128,5 tCO2/any 
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Miami Platja tindrà una nova  
oficina de Turisme a la Plaça Tarragona
Amb les obres a punt d'adjudicar-se, es preveu que estigui operativa per Setmana Santa

M iami Platja estrenarà pròximament una nova 
oficina de Turisme i atenció al visitant a la Pla-
ça de Tarragona. La nova construcció, que 

substituirà l’actual mòdul existent, és un dom geodèsic 
prefabricat de 30 metres quadrats i recobert per pla-
ques de PVC elàstic. Estarà situada a 50 centímetres 
d’alçada sobre una base que també s’hi ha d’instal·lar, 
a la qual s’hi arribarà a través d’una rampa en forma 
d’espiral, facilitant l’accés a totes les persones, incloses 
les que tenen mobilitat reduïda. 

El disseny del projecte ofereix una continuació de 
l’espai enjardinat existent, generant així una zona verda 
atractiva continuada i una lectura integrada amb la 
nova oficina de turisme, que esdevindrà un punt de 
referència pel seu sorprenent disseny. A l'interior de 
l'edifici s'ha diferenciat una zona d'atenció al visitant 
i una zona d'emmagatzematge petita i de serveis per 
al personal de Turisme.

Actualment, el projecte de la nova oficina de Turis-
me a Miami Platja està a punt d'adjudicar-se. Llavors, 

l’empresa tindrà un termini de dos mesos per acabar-la. 
L’objectiu de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp és 
que sigui operativa la propera Setmana Santa, a mitjans 
d’abril, durant l’inici de la pròxima temporada turística.

Turisme

Grans projectes

L’Ajuntament posa en marxa un projecte integral 
per revitalitzar el nucli antic de Mont-roig
L ’Ajuntament, conscient de les actuals 

problemàtiques que pateix el nucli 
antic de Mont-roig, ha fet un pas 

més per iniciar la transformació d’aquest 
espai. L’objectiu és tractar aquesta zona 
com un Pla de Barris, el mecanisme que 
va posar en marxa la Generalitat anys 
enrere per revitalitzar de forma integral 
diversos nuclis de població. En aquest 
sentit, l’Ajuntament vol fer-hi una actuació 
que vagi més enllà de la remodelació 
urbanística que es va fer fa 20 anys, si 
no que inclogui també polítiques de 
promoció econòmica i dinamització de 
la vida social i cultural. 

És a dir, es vol actuar, entre d’altres, 
en matèria d’habitatge, d’urbanisme, 
d’espais públics (neteja, mobilitat), pro-
moció econòmica, recuperació del teixit 
comercial local i promoció i preservació 
del patrimoni cultural.

Redacció d'un estudi integral 
Així, després del procés de participa-
ció ciutadana de dinamització del nucli 
antic de Mont-roig del Camp que es va 

iniciar amb la sessió informativa de 30 
de gener de 2019, l’Ajuntament ha re-
activat el projecte per obtenir un estudi 
integral, que analitzi amb profunditat 
i amb transversalitat els dèficits i les 
possibles solucions que cal aportar-hi. 

És per això què actualment s’està 
treballant per treure a licitar la redacció 
d’un Estudi Integral d’anàlisi i diagnosi 
per a la dinamització del Nucli Antic 
de Mont-roig del Camp (EINA). Aquest 
document serà una eina realista i pràctica 
que establirà un programa temporal 
de les actuacions i tramitacions ne-
cessàries. Aquest estudi també haurà 
d’identificar les oportunitats, distingint 
entre les que poden ser factibles i les 
que puguin presentar problemes de 
finançament o de temporalitat.

Tot plegat perquè els propers anys 
la reactivació del teixit urbà, econòmic i 
cultural del nucli antic sigui una realitat. 

L'Ajuntament vol impulsar un Pla de Barris que 
permeti revitalitzar de forma integral el nucli antic 

Tindrà forma de dom 
geodèsic i una superfície de 
30 m2. Es pretén que aquesta 
construcció es converteixi en 
un punt singular de visita i 
foto obligada. 

Aprovat el Reglament de Participació!
Consulta'l a www.mont-roig.cat/participacio



10 · Desembre 2021

Amplia aquestes informacions a mont-roig.cat

En breu...

Lluita contra els porc senglars

L ’Ajuntament està treballant per 
allunyar la fauna salvatge de les 
zones urbanes, després que dar-

rerament s’hagi detectat un increment 
de la presència de porcs senglars a 
prop dels nuclis de població. S’estan 
duent a terme accions coordinades 
entre la regidoria d’Entorn Natural, 

la Policia Local, els Agents Rurals, els 
Mossos d’Esquadra i la Generalitat.

De forma paral·lela a aquestes 
accions, es demana  a la població 
que no alimenti en cap cas aquests 
animals. En cas de detectar-ne la pre-
sència cal posar-se en contacte amb 
la regidoria d’Entorn Natural.

Avancen el futur Casal d’Avis  
i els nous vestidors de Mont-roig 

C ontinua avançant la tramitació 
administrativa pel nou Casal 
d’Avis de Mont-roig i els nous 

vestidors per les instal·lacions esporti-
ves de Mont-roig. Ara mateix les obres 
estan en fase de licitació i ben aviat 
se sabrà l’empresa adjudicatària. El 
nou espai es planteja a partir de la 
rehabilitació integral de l’edifici que 

acull l’actual bar de la piscina i els 
vestidors i una ampliació per crear 
uns nous vestidors. En aquest equi-
pament 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 i on també hi tindrà accés el 
nou sociocultural. L'Ajuntament demana  

a la Generalitat concreció  
pel futur Institut Miami

E l Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 
ha informat que el nou Institut 

Miami no serà una realitat fins al curs 
2025-2026 i s’ha compromès a oferir 
una proposta provisional per als prò-
xims quatre anys. L’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp ha rebut amb 
preocupació aquest nou calendari 
i per aquest motiu, l’alcalde Fran 
Morancho i la regidora d’Educació 
Elvira Montagut, després de reunir-se 
amb els responsables sectorials de 
la Generalitat, han demanat una pro-
posta alternativa per als quatre cursos 

que falten, especialment pel que fa 
a una solució que permeti encabir 
tot l’alumnat després que els barra-
cons hagin superat el seu límit de 
capacitat i hagin obligat el centre a 
fer ús d’espais disponibles a l’escola 
Joan Miró. Aquest endarreriment en 
la construcció del nou edifici preocupa 
especialment l’Ajuntament perquè 
suposa un entrebanc en el projecte 
educatiu del centre, engegat el 2017 
amb la creació de l’Institut Miami i que 
va permetre frenar la fuga d’alumnat 
cap a localitats veïnes com Hospitalet 
de l’Infant o Cambrils. 

Reforma de la cuina del Casal  
d'avis Sant Jaume de Miami Platja 

L ’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp, a través de la regidoria 
de Serveis Socials, ha impulsat el 

projecte de millora de la cuina del Casal 
d’avis Sant Jaume de Miami Platja, que 
s’executarà les primeres setmanes del 
2022. L’objectiu és adequar l’espai a 
la normativa vigent i donar un millor i 
més eficient servei als usuaris. El lloc on 
s’ubicarà la cuina, amb una superfície 

de 14’5 metres quadrats, ja existeix dins 
de les instal·lacions del Casal, però 
presenta deficiències importants. El 
projecte redactat pels serveis tècnics 
municipals inclou també la instal·lació 
d’un sistema d’extracció de fums i con-
nexió a la xarxa de gas, a dia d’avui 
inexistent. El pressupost del projecte 
se situa al voltant dels 22.500 euros i 
serà executat per Nostreserveis. 

Visita de la delegada 
del Govern de l'Estat

L ’alcalde i els regidors i regidores 
de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp van rebre el 13 de desem-

bre, en visita oficial, a la delegada del 
Govern de l’estat a Catalunya, Teresa 
Cunillera, que va poder conèixer de 
primera mà els principals projectes 
estratègics per al futur del municipi 
que són competència estatal. Es trac-

ta, d’una banda, del passeig de les 
Cales, amb un projecte executiu que 
es troba pendent de fa anys i que ha 
de ser un revulsiu per al municipi i de 
l’altra, de la reconversió de la nacio-
nal 340 al terme municipal. Cunillera 
va donar suport als projectes i es va 
comprometre a seguir molt de prop 
aquestes dues qüestions.

Francis Ortiz, nova regidora de Festes i Participació 

L a regidora Francis Ortiz va assumir 
el 8 d’octubre les regidories de 
Festes i Participació Ciutadana, 

dues noves carteres que se sumen a 
les d’Acció Social i Gent Gran. Ortiz va 
enfrontar els nous reptes després que 
el passat mes de setembre finalitzés el 
Pla de Barris, un programa creat per la 

Generalitat, que ha permès implantar 
diverses accions al barri de La Florida 
de Miami Platja els últims 10 anys i 
que la nova regidora Elvira Montagut 
assumís la regidoria d’Educació. Or-
tiz va encetar la nova etapa amb una 
represa de la programació amb les 
festes de Sant Jaume i de Sant Miquel, 

després de molts mesos sense poder 
oferir activitats presencials a causa de 
la Covid19. Festes requeia fins ara en 
el regidor Ángel Redondo que manté 
les regidories de Salut Pública, Entorn 
Natural i Esports i Participació en la 
regidora Mei Benach que manté Cul-
tura i reforça Polítiques de les Dones. 

Canvi en la gestió  
urbanística de la Ribera,  
Paradís Nord i Parc Mont-roig  

E l plenari d’octubre va aprovar 
modificar el sistema d’actua-
ció urbanística dels Polígons 

d’Actuació Urbanística PAU 6 “la Ri-
bera”, PAU 18 “Paradís Nord” i PAU 
19 “Parc de Mont-roig” que passaran 
de la modalitat de compensació bà-
sica (sistema d’actuació urbanística 
establert pel POUM) a la modalitat 
de cooperació. L’objectiu és acabar 

la urbanització que està pendent en 
aquests àmbits des de la seva crea-
ció, condició indispensable perquè 
l’Ajuntament pugui recepcionar-les. 
En aquests 3 casos han transcorregut 
més de 15 anys des de l’aprovació del 
POUM Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal, sense que per part dels 
propietaris s’hagi iniciat cap tràmit 
per la seva complexitat en la gestió. 

Noves pantalles  
acústiques al Casalot

E l Ministeri de Foment del govern 
estatal ha anunciat que posarà 
pantalles acústiques els pròxims 

mesos a la urbanització del Casalot, 
després de la insistència del govern 
municipal que ha recollit les queixes 
veïnals que reclamaven aquests aïlla-
ments acústics a tocar de l’autopista 

AP7. Les noves pantalles acústiques 
donaran continuïtat a la pantalla ja 
existent amb un nou tram de 830 
metres amb dues alçades diferents 
de 2 i 3 metres. D’aquesta manera es 
complirà també l’ordenança municipal 
de sorolls i vibracions amb aquesta 
millora de la qualitat acústica.
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Els Premis Literaris Vila de 
Mont-roig celebren 40 anys 
La vetllada va servir per reconèixer el gran talent de totes  
aquelles persones que hi han participat al llarg d’aquestes  
dècades i agrair a totes aquelles altres que hi han donat suport

E l Centre Cultural Església Vella va 
acollir, el passat 20 de novembre, 
l’acte de lliurament dels Premis Li-

teraris Vila de Mont-roig 2021 en una 
jornada molt especial, ja que també va 
servir per celebrar els 40 anys de la seva 
creació.

Durant l’acte es van entregar fins a 
14 premis i accèssits, comptant enguany 
amb dues noves categories, la de poesia 
local i la de microrelats, creades coinci-
dint amb l’efemèride i que van tenir molt 
bona acceptació.

La vetllada literària va continuar amb la 
celebració del 40è aniversari del Concurs 

amb un emotiu parlament d’Assumpció 
Pellicer Solé, regidora de Cultura de 
l’Ajuntament l’any 1981 quan va recordar 
a Miquel Ferré, que va dir-li que impulsés 
uns premis literaris i a l’Antoni Ballester, 
que va ser el primer guanyador del premi 
de poesia.

L’acte també va comptar amb la pre-
sència de Lourdes Malgrat, directora dels 
Serveis Territorials de Cultura a Tarragona; 
l’alcalde Fran Morancho i la regidora de 
Cultura, Mei Benach. Tots ells van reco-
nèixer el gran talent de totes aquelles 
persones que hi han participat al llarg 
d’aquestes quatre dècades i van fer valdre 

la difícil tasca de totes aquelles altres 
que han anat exercint de jurat. Durant la 
celebració també es va posar en relleu 
el ric teixit cultural del municipi i es va 
animar a tota la població a seguir partici-
pant en aquest concurs, que té un triple 
objectiu: promoure la llengua catalana, 
la producció cultural i la recerca local.

Cultura i memòria

Grup APLIWEB
"Som una empresa de disseny  
web, aplicacions mòbils  
i màrqueting digital" 

Entrevista a Lídia Fàbregas Martínez, 
propietària

A què és dedica? Ens dediquem al 
disseny i desenvolupament de pàgines 
web i aplicacions mòbils de tot tipus 
per a satisfer les demandes dels nostres 
clients, reforçar la presència digital, 
augmentar les vendes o captar nous 
clients. 

Com s’imagina la seva empresa en 10 
anys? Em veig treballant amb un equip 
de col·laboradors interdisciplinari que 
em permeti oferir un servei integral 
que inclogui el disseny i desenvolu-
pament de pàgines web i aplicacions 
mòbils, l'elaboració i execució d'una 
estratègia en xarxes socials i de màr-
queting digital.

En què es diferencia de la competència? 
Estem especialitzats en la prestació de 
serveis per a clients d'àmbit local cosa 
que ens dona un avantatge respecte 
empreses del sector d'altres províncies, 
comunitats autònomes o països.

Per què s’ha d’apostar per la seva 
empresa? Oferim un servei personalitzat 
i familiar, tractant el client de tu a tu, 
fet que ens permet conèixer-lo millor 
i saber els seus gustos i necessitats. 

L’Agrobotiga 
de Mont-roig

"Venem productes de qualitat i km0"

Entrevista a Carles Oliach i Julve, 
propietari

A què és dedica? A la venda de frui-
ta i verdura, oli d’oliva DOP Siurana, 
vins catalans, fruits secs, formatges 
artesans de la zona, mel, espècies a 
granel, llegums a granel, pa de forn 
de llenya, productes gourmet, plats 
precuinats... tot basat en km.0, proxi-
mitat i de qualitat.
 
Com s’imagina la seva empresa en 
10 anys? Amb la mateixa gama de 
productes,  de proximitat, de qualitat 
i sostenibles, adaptant-nos a les ne-
cessitats dels clients que tinguin en 
aquell moment i, sobretot, donant 
més valor als productes del territori. 
 

En què es diferencia de la compe-
tència?  El tracte que dispensem als 
nostres clients és personalitzat, ens 
adaptem a les seves necessitats i fa-
cilitem la compra, oferint el servei a 
domicili qualsevol dia de la setmana. 
També atenem comandes per telèfon 
o WhatsApp.

Per què s’ha d’apostar per la seva 
empresa? Perquè donem valor als 
productes del territori.

DADES DE CONTACTE
  2018
  1 persona
  606 677 697 

 
  https://groupapliweb.com 
  info@groupapliweb.com

Participa en aquest nou espai dedicat a visibilitzar i promocionar les microempreses i persones autònomes del municipi.  
Inscriu-te enviant un correu electrònic a promocio@mont-roig.cat

DADES DE CONTACTE
  2013
  3 persones
  977838407 - 686499270 

  Carrer Aureli M. Escarré, 
12 (zona esportiva)  
Mont-roig del Camp

  oliachbonet@gmail.com

CONEIXEM 
les empreses del municipi

Les obres del 2020
Durant l’acte es va presentar el 
llibre que recull les obres guanya-
dores de l’any passat, marcades 
per la pandèmia del coronavirus. 
Es tracta del llibre, ‘Sense títol, de 
moment’, que agafa el nom de 
l’obra de Paula Munté, guanyado-
ra del Premi de narrativa juvenil 
2020 i que també conté les obres 
de Marc Benaiges, Joan Carles 
González, Laia i Jana Ferré, Júlia 
Guinaldo i Oriol Solà.

L’edició 2021 ha  
comptat amb les noves 
categories de microrelats  
i de poesia local

Guanyadors/es 2021
Els guanyadors de l’edició 2021 han estat:

• Maria Callau Aragonès 
• Oriol Solà Prat 
• Roser Bentadé Reig
• Jacint Bofias Alberich
• Ramon González Reverter

• Mercè Estrela Tena
• Beatriz Herrera Córdoba 

• Laia Ferré Nogués 
• Georgina Ferré Nogués
• Paula Fernández Vivanco

• Halima Riffi
• Laia Ferré Nogués 
• Adrià Guinaldo Albesa
• Ariadna Saladié Gordillo
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Preparant-nos pel futur, 
aprofitant oportunitats
Com a principal grup de govern, tenim claríssim 
que els fons europeus Next Generation són una 
gran oportunitat per al municipi. Vindrà una pluja 
de milions d’Europa per tal de re connectar el vell 
continent amb l’economia mundial i amb la salut 
del planeta. Aquestes ajudes cerquen una sortida 
a la crisi alineada amb els objectius del futur, en-
tre d’altres la lluita contra el canvi climàtic o una 
reindustrialització sostenible a Europa. 

La nostra acció de govern coincideix amb els grans 
objectius dels Next Generation, i des de l’Ajuntament 
estem preparats per aprofitar aquesta oportunitat. 

Tenim un cas que ho il·lustra a la perfecció: menys 
d’un 10% dels municipis de la província s’han pre-
sentat a la primera convocatòria dels Next Gene-
ration. Un d’ells ha estat Mont-roig del Camp. Hem 
demanat més de 10 milions d’euros per finançar 
projectes que, per altra banda, ja tenim en els nostres 
objectius de govern, com el passeig de les cales, 
l’avinguda Barcelona, l’Ecoespai o la revitalització 
del Nucli Antic,...

Són projectes que tirarem endavant sí o sí, però 
l’arribada d’aquests fons ens permetrien impulsar-los 
de manera més ràpida i suposaria un estalvi per 
al municipi. Estem convençuts que d’una manera 
o altra arribaran, ja sigui en la resolució d’aquesta 
convocatòria o en les següents. Els projectes que 
tenim sobre la taula es troben perfectament alineats 
amb els Next Generation, busquen guanyar espai 
per als vianants i la mobilitat elèctrica, cerquen 
noves economies verdes per al municipi i lluiten 
contra el canvi climàtic. Són la nostra essència.

Hem estat treballant sense descans en la cerca 
d’oportunitats i en els nous projectes, però no hem 
deixat de banda que la gent necessita també, de 
tant en tant, esbargir-se. 

En aquest sentit, vam poder tornar a organitzar 
festes, després d’un any i mig de dures restriccions. 
Sant Jaume i Sant Miquel van ser unes festes molt 
esperades per tothom, ens van permetre per uns 
instants oblidar-nos dels moments que hem viscut 
i gaudir d’una programació per a tots el públics, 
des de contes per la mainada fins a una festa per 
a la gent gran, passant per un gran concert per 
als joves.

Acabem aquestes línies amb una colla de desitjos. 
Totes i tots els que formem part del grup socialista 
us volem desitjar un BON NADAL i un molt bon 
ANY NOU a tothom. 

Que el 2022 us porti més felicitat i, sobretot, molta 
molta salut!

g.m.psc@mont-roig.cat

Res canvia 

A les portes de les festes nadalenques i a les acaba-
lles d'aquest any 2021, per tothom, TOT SEGUEIX 
IGUAL que al principi de mandat 2019-2023:
• Les obres de l'Avinguda Barcelona a Miami i les 

de la Plaça Miramar a Mont-roig encara no estan 
recepcionades i amb deficiències.

• El polivalent de Mont-roig, una necessitat urgent 
per la realització d'activitats culturals i per les 
nostres entitats, encara no sabem quan el po-
drem gaudir.

• El mateix passa amb els vestidors de Mont-roig, 
el nou Casal d'Avis

• L'edifici de l'Eco espai amb un cost de 2.000.000 
d'euros estarà situat en una zona sense activitat 
industrial i comercial (l'equip de govern no va 
atendre la nostra petició de canviar la futura ubi-
cació a una zona més propera al sector comercial 
i industrial dins del nostre municipi).

• No volem deixar-nos el Club de Mar, amb un cost 
de 500.000 euros i que ara com ara després de 
sis anys, encara segueix en un estat deplorable.

• I lamentem molt que, amb un Ajuntament molt 
sanejat econòmicament, la proposta de resolu-
ció presentada per Junts, Ara Mont-roig i C's que 
demanava una rebaixa de l'IBI, de l'ICIO i una 
bonificació del 50% de la taxa d'ocupació de via 
pública pel sector de la restauració, el dia d'avui, 
l'equip de govern no ens hagi contestat i que al ple 
d'ordenances del 10 de novembre ens digui que 
s'havia oblidat de fer-ho. Ens agradaria una mica 
més de respecte i consideració per les propostes 
que aportem i parar-se a pensar que potser tenen 
una intenció i que les fem pensant en el municipi.

• I tornarem a tancar l'any sense aprovar el pressu-
post ordinari pel 2022. Ja hem manifestat moltes 
vegades que no ens agrada que l'equip de govern 
funcioni de forma precipitada i que les coses no 
vagin al ritme d'una previsió prèvia, sinó a cop 
d'impuls o a cop d'oportunitat.

Malauradament, l'equip de govern segueix actuant 
i prenent decisions que afecten molt greument al 
desenvolupament comercial, cultural, econòmic, i 
turístic pel desenvolupament del nostre municipi.

Però no tot és negatiu pel nostre grup. Celebrem que 
s'hagin dotat per fi, dues propostes del nostre grup 
municipal que feia molt temps que les demanàvem 
i que són dues demandes recurrents cada any als 
pressupostos que ens presentaven: el poliesportiu 
lleuger de l'escola Mare de Déu de la Roca amb 
500.000 euros i l'inici del projecte per assentar les 
bases del futur polígon industrial dels Comellarets 
amb 200.000 euros, una proposta molt necessària 
per al creixement econòmic del nostre municipi i 
que desitgem que aviat puguin ser una realitat.

No podem obviar l'aprovació pel ple municipal de 
tres mocions presentades pel nostre grup,  que ben 
segur repercutiran en un futur de manera molt po-
sitiva als nostres veïns i veïnes:
• Rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molt 

alta tensió MAT i de suport als municipis del Baix 
Camp afectats pels quals passaria

• Creació d'un ajut per facilitar l'accés a l'habitatge 
de lloguer per a joves

• Reconeixement públic del dol perinatal, gesta-
cional i neonatal

Bon Nadal, prudència, mans netes, distància i mas-
careta.

g.m.jxmm@mont-roig.cat

Des de l’oposició fem  
que les coses passin
Des del nostre grup no ens cansarem de proposar 
iniciatives i lluitar-les per tal que esdevinguin realitats. 
Ens mantenim compromesos amb els veïns i veïnes 
que ens vau fer confiança i aquesta es la nostra 
raó de ser: fer que les coses passin. Aquestes són 
algunes de les iniciatives més rellevants que hem 
impulsat i que han tingut resultats efectius i positius:

• Nova ordenança reguladora de la transició ener-
gètica i ecològica. 1 any després de l’aprovació 
de la nostra moció, ja és una realitat. Es creen 
incentius per fomentar la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques.

• Declaració del municipi com a àrea de mercat 
d’habitatge tens. Gràcies a una moció nostra, l’Ajun-
tament va iniciar-ne els tràmits, i la Generalitat de 
Catalunya ho ha aprovat. Permet regular el preu 
dels habitatges de lloguer, ja que actualment son 
un 30% superiors a la renda mitjana del municipi.

• Pla d’Igualtat i un Protocol de prevenció i de-
tecció de casos d’assetjament sexual i d’asset-
jament per raó de sexe a Nostraigua. La nostra 
iniciativa ha permès que l’empresa municipal es 
doti del pla d’igualtat i contra l’assetjament sexual.

• Pla integral de rehabilitació del nucli antic de 
Mont-roig. Després d’insistir-hi, reiteradament, 
hem aconseguit que s’habiliti una partida pres-
supostària per a elaborar l’estudi del Pla integral 
de rehabilitació del nucli antic.

Mes feina
• Moció per la creació d’espais de dol, de suport 

i d’acompanyament per a les famílies que han 
patit una pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o 
després del part.

• Abonament a les piscines municipals per a famílies 
monoparentals. 

• Votem NO a l’increment de la taxa d’escombraries.
• Mostrem el nostre total desacord en la gestió de 

l’adjudicació i posterior seguiment de les guin-
guetes a les platges. 

• Proposem una consulta popular per a decidir 
la continuïtat de la celebració dels espectacles 
taurins a Miami Platja.

• Incorporació dels dos cognoms en la retolació 
dels noms dels regidors i regidores a la sala de 
plens. Reivindiquem el cognom matern.

• Moció per regular l’estacionament d’autocaravanes 
i furgonetes al municipi. 

• Moció per un permís retribuït de menstruació i 
climateri al personal de l’Ajuntament.

• Moció de suport a l’escola catalana com a model 
de cohesió social i igualtat d’oportunitats. 

• Moció per l’IVA reduït del 10% del sector de la 
perruqueria, barberia i estètica.

• Moció contra l’increment de preus de l’electricitat.
Tenim la mà estesa fent propostes realitzables i oferint 
alternatives sense deixar d’exercir la necessària fun-
ció de control a l’acció de govern. 

De forma reiterada, les nostres aportacions per a 
l’elaboració dels successius pressupostos s’han cen-
trat en el Pla d’intervenció integral del nucli antic 
i en el programa d’Habitatge Jove (dins d’un Pla 
d’Habitatge municipal), però no ens n’hem sortit, 
perquè les prioritats del grup socialista i els seus 
aliats de Plamimo i Verds han estat unes altres. Se-
guirem treballant: podem fer-ho, volem fer-ho, volem 
aconseguir-ho.Us desitgem bones festes i que les 
pugueu gaudir amb els qui estimeu!

g.m.erc-am@mont-roig.cat
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Más apoyo a las empresas 
y más seguridad
Desde Impulso Miami Mont-roig seguimos traba-
jando intensamente para poder mejorar aquellos 
servicios que dirigimos desde el gobierno mu-
nicipal. Y lo estamos haciendo con vocación de 
servicio público y poniendo, en primer lugar, a los 
intereses de nuestro municipio, de su gente y de 
sus empresas. Nuestra razón de existir es local, y 
en ello nos centramos. Por eso podemos decir con 
orgullo que desde Nostraigua estamos ayudando 
a las empresas locales a salir de la crisis. En lo que 
llevamos de año, las empresas del municipio han 
facturado a la EPE de aguas más de medio millón 
de euros en suministros y obra civil. A ello tene-
mos que sumar los más de 300.000 euros que ha 
destinado Nostraigua en inversiones para mejorar 
la red de agua local.

También estamos centrados en la mejora de la 
seguridad del municipio. Hemos conseguido in-
corporar al cuerpo de la Policía Local dos nuevos 
agentes, que trabajan día a día para garantizar el 
cumplimiento de la ley y la convivencia en nuestras 
calles. Pero sabemos que no es suficiente. Y por 
eso hace tiempo que trabajamos en un proyec-
to para instalar cámaras de seguridad en lugares 
estratégicos del municipio. Lo anunciamos en el 
anterior boletín municipal, aunque desde entonces 
hemos conseguido mejorar aún más el proyecto y 
ampliar el número de cámaras a trece. Esperamos 
que puedan estar implantadas antes que empiece 
la temporada turística de 2022. Con estos nuevos 
puntos de vigilancia esperamos poder mejorar el 
trabajo de nuestros policías y llegar a donde no 
podemos, teniendo en cuenta que contamos con 
un municipio ampliamente extenso con más de 25 
núcleos de población distintos.

Estamos en plenas fiestas navideñas y, un año más, 
toca celebrarlas con responsabilidad y siguiendo las 
medidas sanitarias. Está en nuestras manos evitar 
que la pandemia siga haciéndose fuerte. Quizá el 
coronavirus, gracias a la vacunación, ya no causa 
tantas muertes, pero desde luego sí supone el co-
lapso de los servicios sanitarios, hospitalizaciones, 
y, sobre todo, un impacto terrible en la economía. 
Con nuestra responsabilidad debemos evitar más 
restricciones y que nuestros comercios, restauran-
tes y empresas locales vuelvan a sufrir lo que han 
tenido que sufrir desde el inicio de la pandemia. 

Acabamos felicitando a todo el mundo, ciudadanía 
y empresariado local, unas felices fiestas. Con todo 
nuestro cariño,

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2022!

g.m.imm@mont-roig.cat

Un futuro oscuro

Desde la oposición el balance que Ciutadans Miami/
Mont-roig hacemos de los tres años de mandato 
del PSC y sus socios es nefasto, tres años en los 
que no se ha hecho nada de nada, ¿todo es culpa 
de la pandemia? desde nuestro grupo no lo ve-
mos así, para comenzar seguimos creyendo que 
por lo menos se podía haber ayudado a nuestros 
empresarios y autónomos de diversas maneras, 
ayudas directas, descuento de impuestos, bonos 
para gastar en nuestras tiendas, y un largo etc., pero 
no!, siguen sin escuchar a parte de la oposición, 
mejor crear cargos de confianza.

Comienzan los proyectos como la fase II de la 
Rambla Avenida Barcelona y ya ha aumentado el 
presupuesto en 400.000 euros; se están ejecutan-
do las obras de la Avenida del Mar que también 
aumentaron en presupuesto, desde nuestro grupo 
pensamos que era mejor acondicionar parte de 
la Calle California como peatonal para ayudar a 
los negocios que allí se encuentran y no ejecutar 
unas obras en la calle de la iglesia que NO hacían 
falta. Aumento de presupuestos falta de previsión.

Llegará el verano con “nuestro” Club de Mar desahu-
ciado, además nuestras playas continúan a su su-
erte, no vemos ningún movimiento por parte del 
Ayuntamiento ni de Costas.

Nuestros bosques cada día más llenos de escombros 
y restos de poda, creemos que aumentará ya que 
ahora ni se les permite a particulares o empresarios 
tirar dos sacos de poda en la “deixalleria”.

La falta de control y cuidado de las colonias de 
gatos ya es vergonzosa, si tenemos gatos en nu-
estras calles hay que acondicionar el lugar donde 
habitan o de lo contrario tomar medidas para que 
no proliferen más.

Barracones y más barracones como colegios, forma 
de ampliar el instituto, que no llegará hasta mínimo 
2026, pues más barracones, al final se convertirá 
en normal y estarán más de 13 años como ya lleva 
el Marcel·li Esquius.

Ni nos contestan instancias ni nos dan la poca infor-
mación que pedimos desde nuestro grupo, que no 
les harán a los ciudadanos de nuestro pueblo, ¿el 
sistema no funciona o está colapsado? lo dudamos.

Y ahora llegaran las licitaciones, y ya vamos tarde, 
sin presupuestos en diciembre.

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2022

g.m.ciutadans@mont-roig.cat

Nadal i sense evidències 
positives, encara...
Estem a punt d'acabar l'any 2021 i seguim estancats, 
amb pandèmia, encariment de la vida, manca de 
treball i poques perspectives de millora.

Les Administracions, tant les generals com les més 
properes, segueixen preparant grans projectes que 
ens diuen que tot anirà millor, però el dia a dia del 
ciutadà segueix sent complicat, amb més càrregues 
fiscals i rebent poca agilitat a l'hora de resoldre 
els problemes socials i personals dels residents 
municipals.

El grup Ara va proposar, conjuntament amb Junts 
x Cat i Ciutadans, una reducció d'impostos per 
alleugerar la pressió tributària de les ciutadanes i 
dels ciutadans. La realitat és que ni tan sols se'ns 
ha donat cap resposta.

Creiem que el model econòmic del nostre muni-
cipi no és capaç de generar suficients propostes 
de treball. Moltes persones es veuen abocades a 
buscar feina fora del municipi o bé esperen que 
l'Ajuntament els pugui contractar. Aquesta és una 
situació insostenible i no genera cap mena de qualitat 
de vida. Cal que, des de l'Ajuntament, es desenvo-
lupi un Pla perquè als nostres Polígons s'instal·lin 
empreses que donin treball de qualitat als nostres 
veíns i acabar així, millorant la seva qualitat de vida.

Cal seguir apostant per les energies renovables, sent 
necessari fer algun tipus de modificació al POUM 
per tal que es puguin implementar, perquè sinó, 
de nou, perdrem l'oportunitat de millorar econò-
micament el nostre municipi.

Tot i tenir majoria, el Govern no ha estat capaç de 
presentar uns Pressupostos pel 2022, quan la nor-
malitat és que entre octubre i novembre s'aprovin 
els pressupostos per l'any següent. És així com, a l'1 
de gener entren en vigor per posar en marxa nous 
serveis i la millora dels existents. Aquesta és una 
eina básica per poder desplegar qualsevol projecte 
de futur i millorar els serveis a la ciutadania. Així 
doncs, malgrat l'any arribi a la seva fi, caldrà esperar 
a primers del proper 2022 per tenir Pressupostos.

No volem ser pessimistes sinó que encoratgem a 
l'Administració més propera, el nostre Ajuntament, 
que posi en marxa els mecanismes necessaris per-
què hi hagi un futur creíble.

El grup ARA us desitja que passeu un bon i feliç 
Nadal, unes molt bones festes i una bona entrada 
d'any nou!

g.m.ara-vxm@mont-roig.cat
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Què has fet  
aquesta tardor?

Aquesta tardor s'ha pogut recuperar bona part de la programació festiva 
i cultural que havia quedat ajornada a causa de la Covid19. Tot i 
això, la pandèmia no s’ha acabat i els actes s’han celebrat res-
pectant les mesures de seguretat. Si ets dels que ha participat 
en les diferents activitats... Busca't!

Acte de l'elecció de la Pubilla i l'Hereu 2021

Els gegants han pogut tornar a ballar  
per la Festa Major de Sant Miquel 

Foto de família de les pubilles de Mont-roig del Camp  
coincidint amb 60è aniversari d’aquest certamen

Ball de Dames i Vells a  
la Festa Major de Sant Miquel 

El Club de Rítmica Miami Platja a l'acte de  
comiat de la Plaza Jaén abans de la remodelació

Ofrena floral de la Diada  
de l'11 de setembre

La coral Sant Miquel interpretant  
el cant dels Segadors 

Acte d'encesa de l'arbre a Miami Platja 

Acte d'encesa de l'arbre a Mont-roig
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Durant les festes majors s'han celebrat  
actes d'homenatge a la gent gran i a totes les 
persones voluntàries per frenar la Covid19 Jornada esportiva al Parc Lilí durant les festes de Sant Jaume 

Castell de focs artificials per acomiadar  
unes festes de Sant Jaume atípiques

Un dels moments àlgits de la Festa Major  
de Sant Miquel amb el concert jove 

S'han recollit més de 560 kg de residus en les dues neteges populars  
celebrades en el marc de la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus 

Lectura del manifest institucional amb motiu 
del Dia Internacional per a l'eliminació de les 
violències masclistes 

Acte d'homenatge als nadons nascuts a Miami  
Platja en el marc de la Festa de la InfànciaHomenatge als nadons nascuts a Mont-roig el darrer any

El Passatge del Terror del cicle Pànic  
ha tornat a ser un èxit de participació

A més de les lectures del manifest, s'han organitzat  
diversos actes per commemorar el 25N
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No t'arriba el COMUNICA?
Posa't en contacte amb 

comunicacio@mont-roig 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

Amb els pagaments en línia de diversos serveis municipals 
com les activitats dirigides de l’Àrea d’Esports, el lloguer de 
les instal·lacions esportives i les quotes de l’Escola de Música 
i les llars d’infants

Amb informació sobre els diversos serveis que gestiona 
l’entitat com el manteniment de la via pública, de les zones 
verdes, dels equipaments públics o del transport escolar i 
de viatgers, entre d'altres

Noticies i actualitat sobre l’evolució dels serveis

Informació sobre l’entitat, l’origen, la visió, la missió, els 
valors i l’objecte social

Accés a la seu electrònica, al perfil del contractant i al 
portal de transparència 

Informació sobre els processos selectius vigents

Dades de contacte i bústia per enviar consultes, dubtes 
i suggeriments

www.nostreserveis.cat

estrena pàgina web!

  L’era del Madró, any 1964. Col·lecció d'imatges cedides de l'Arxiu Municipal. 

Tens fotos antigues del  
municipi? T’agradaria que  
es publiquin al Comunica?
 
Les fotografies poden estar relacionades amb la vida social, cultural, 
esportiva o festiva, així com amb la transformació urbanística o 
paisatgística de Mont-roig, Miami Platja i les diverses urbanitzacions. 

Envia-les a comunicacio@mont-roig.cat.  
Cal adjuntar una breu descripció i l’any de la fotografia. 


