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CAPÍTOL I.

INTRODUCCIÓ.
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El planejament ha de preveure i establir una determinada proporció de sòl o
sostre destinada a la satisfacció adequada de les necessitats de la col.lectivitat.
Aquestes necessitats de servei són l'expressió d'una demanda de la població
potencial (l'actual més la futura) que el planejament hagi estimat per al
municipi.
Les reserves de sòl o sostre que farà el Planejament hauran doncs de ser
objecte d'un correcte dimensionat i d'una adequada distribució espacial i
localització. El dimensionat de les necessitats per el que fa a determinats tipus
de dotacions ens ve fixat amb caràcter vinculant per la legislació vigent.
El problema del dimensionat de les necessitats està íntimament relacionat amb
el concepte d'estàndard. L'estàndard s'entén com a una relació numèrica que
expressa l'obtenció d'unes finalitats (satisfacció de necessitats col.lectives)
d'una manera objectiva (valors) en relació a una població servida. Els
estàndards ens serviran, doncs, tant per evaluar l'actual nivell de Servei com
per a dimensionar les necessitats previstes.
Per tal d'estimar i valorar el dèficit o superàvit dels diferents equipaments és
precís d'analitzar la situació actual, per la qual cosa es confegirà una fitxa de
cadascun dels equipaments, en les quals hi figurin les següents dades
informatives:
El nom de l'equipament, l'ús predominant, l'adreça, el telèfon de contacte, la
titularitat i la gestió, ja sigui de caràcter públic o privada, un plànol de situació i
un fotoplà d'emplaçament corresponent a un vol d'abril de 2004 o a un vol
d'agost de 2000, la superfície de la finca, el nombre de plantes, així com una
breu descripció. Tanmateix s'incorpora un apartat de dades complementàries.
Com a prefaci al primer llistat dels equipaments existents, s'incorpora una
reflexió sobre la reconsideració dels equipaments des de la qualitat de vida,
referida als estudis del MOPTMA pel que fa als paràmetres dotacionals en sòl
urbà.
A part, hi ha una sèrie de sòls destinats a equipaments que procedeixen dels
plans parcials o sectors de planejament derivat i que a l'actualitat no tenen un
ús concret.
En els plànols d'ordenació es recullen i s'adapten a la nova
contextualització urbanística, assignant-lis normalment un o varis usos.
Aquesta assignació també es produeix pels equipaments de nova creació.
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CAPÍTOL II.

ELS EQUIPAMENTS DES DE LA QUALITAT DE VIDA.
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La teoria clàssica dels equipaments tradicionalment s'ha inscrit en la lògica de
l'estat del benestar, si bé cal diferenciar entre els diferents punts de vista que a
trets generals deixen al descobert la bifurcació en la reflexió sobre els
mateixos, segons s'indica en la funció de l'Estat o en els objectius de la política
del Benestar.
En primer lloc i des d'una perspectiva de crítica del sistema social, de
naturalesa més radical, els equipaments col.lectius s'inclouen en una lògica de
reproducció del sistema capitalista com mitjancers per a la integració i
incorporació a la totalitat del sistema, on el sector públic ostenti la facultat de
garantir les condicions generals de la reposició ampliada de la força del treball.
Reposició que en una societat postindustrial obté un temperament que travessa
i es travessat per factors d'índole cultural i simbòlic de tal forma que en una
societat de consum, es reprodueix sobre si mateixa ligitimant-se
ideològicament, al sostenir i donar un significat a diferents suports de diferent
naturalesa sistèmica (residencials, productius, culturals, consum). En aquest
sentit els equipaments col.lectius són un agregat, han representat sempre un
aspecte marginal en la pràctica del plantejament urbà i de la seva execució.
Quelcom que venia després, com un complement necessari i mínim, d'haver
dissenyat la maquinària principal productiva de la ciutat.
Una segona perspectiva, des d'una lectura més propera a la visió dels usuaris,
més des de l'aspecte de les necessitats socials, intenta superar aquest caràcter
complementari dels equipaments clarament simplificador. S'introdueix la
concepció de l'equipament com a salari social indirecte pretenent pal.liar les
desigualtats de l'economia de mercat, mitjançant la distribució generalitzada
dels serveis bàsics de l'estat del benestar, com són la salut o l'ensenyament,
als quals s'hi sumen els serveis assistencials especialitzats per sectors més
desfavorits o clarament exclosos. L'aspiració dels ciutadans per a la seva
incorporació al sistema urbà en unes condicions que vagin més enllà dels
mínims socials imprescindibles porten a una cultura de la revindicació que,
sense superar les condicions d'alienació dels usuaris de la gestió dels serveis,
venen a complicar les estructures socials i la naturalesa dels conflictes urbans.
Mentre, la dinàmica propensa a mantenir el control i la regulació de les
necessitats socials en els àmbits exclusius del domini institucional comporta
una búsqueda de l'eficàcia igualitària i d'una simplificació dels instruments
tècnics que es tradueix en el principi d'aïllament funcional i administratiu entre
les diverses categories d'intervenció social i d'aquestes amb els suports de
l'estructura urbana. En aquest sentit els recursos públics destinats als serveis
s'han trobat lligats als instruments i criteris quantitatius i parcel.laris propis del
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pensament positivista científic, donant solucions simples a problemes no posats
en relació.
La separació dels serveis en categories funcionals simples han necessitat
l'establiment d'estàndards normatius, a la vegada que una estratègica
classificació dels usuaris, permet realitzar simples correspondències de
cadascuna de les categories socials amb cadascun dels tipus de serveis. La
consolidació d'una cultura distributiva sense més, dificultarà el reconeixement
de la interdependència entre els problemes i les necessitats, entorpint la
profundització en procesos de desenvolupament social que tinguin el seu
origen en el reconeixement de les potencialitats i sinèrgies de la relació dels
problemes, i dels continguts i models de gestió dels serveis i equipaments. La
quantitat tendeix a subrogar la qualitat, com diu Clementi "l'especialització
d'equipaments correspon a una estructura administrativa atomitzada,
acostumada a ocupar-se de necessitat seleccionades específicament segons
categories... i sense apuntar solucions que precisin d'una coordinació funcional
i de gestió dels diferents equipaments. Les conseqüències són una escassa
eficiència econòmica i un baix rendiment social".
A més a més, també, el paper dels equipaments varia segons els contextos
socials i històrics. En un moment marcat per una crisi contínua i constatable
des de diferents perspectives que estan relacionades i són recorrents entre sí
(econòmica, social, ambiental...) sorgeixen nous problemes i noves necessitats
que precisen d'altres instruments i d'altres models d'intervenció sobre el fet
urbà o humà. La creixent fragmentació social no pot anar acompanyada d'una
més gran sectorització dels serveis i equipaments que signifiquen una
ampliació dels mateixos i són, per tant més difícils d'aconseguir. Segurament la
major complexitat social precisa d'anàlisis complexos i ha d'anar acompanyada
de models integrals d'intervenció capaços de revelar permanentment les
necessitats canviants i d'establir modificacions de les estructures de definició i
de gestió dels equipaments actuals, el que pasa necessàriament per una major
implicació dels subjectes en el descobriment i definició de les pròpies
necessitats, y en la decisió sobre els mecanismes adequats per a satisfer-les.
Arribats en aquest punt sembla convenient fer una incursió, encara breu, en
l'autoimplicació que es produeix entre la Teoria de les Necessitats i les
orientacions sobre equipaments. Des de la Teoria de les Necessitats alguns
autors han establert la distinció entre les "necessitats com carència" i les
"necessitats com aspiració", les primeres venen a determinar el que falta per
aconseguir els nivells mínims socialment establerts, s'inscriu en consequència
més en un pla quantitatiu, distributiu i/o econòmic. Mentre, les necessitats com
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aspiració dels subjectes defineixen l'obertura de noves expectatives motivades
per la satisfacció de necessitats fisiològiques i bàsiques, la qual cosa ens porta
a entendre -en el sentit que estableix Maslow- que les necessitats mai es
satisfan plenament, continuant sota una condició de carència relativa.
Les necessitats en forma de desitjos es construeixen per tant en funció de
dimensions més des de les qualitats, més estructurals, més determinats per
valors emergents i models culturals a l'ús. Si l'anàlisi ha transcorregut
tradicionalment soble la absència de recursos que han impedit la cobertura de
mínims acceptables i la distribució dels mateixos, ara també ho és el com la
satisfacció de noves necessitats que superant aquests mínims no suposin una
degradació del medi ambient més enllà d'un determinat límit màxim, i amb això
el trencament de la satisfacció d'altres necessitats o de la satisfacció de les
necessitats bàsiques de determinats col.lectius. Es tracta de reconstruir el
concepte de necessitat des de la sostenibilitat, no exclusivament des de la
carència relativa.
En conseqüència, el paper dels equipaments, i aquests definits com
complaents de necessitat, ha de ser també canviant adequant-se als
requeriments dels canvis socials. Les noves necessitats i l'aparició de
col.lectius emergents necessiten per a satisfer-se i desenvolupar-se d'una
correspondència en la creació d'equipaments emergents capaços de donar
resposta tant a les velles com a les noves aspiracions socials, però també als
nous reptes.
Funció dels equipaments
TRADICIONALS
Reposició de la força del treball.
Legitimació ideològica.
Organització funcional de la ciutat.
Mobilitat
Reducció de les desigualtats.
Evitar conflictes.
Donar informació-tramitació.
Integració social.
Donar serveis.
Classificar, sectorialitzar.
Benestar

EMERGENTS
Desenvolupament social i econòmic.
Identitat cultural.
Xarxa d espais públics. Accessibilitat.
Satisfacció de les necessitats.
Permetre el consens.
Comunicació transversal.
Vertebració social.
Participar, autogestionar.
Reconstruir les relacions socials.
Conviveça.
Qualitat de vida
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Es tracta de superar allò merament quantitatiu per introduir també els aspectes
qualitatius. Es tracta d'assumir la complexitat incorportant noves lògiques amb
capacitat de superar la visió simplista de la lògica del benestar per una
perspectiva complexa de "qualitat de vida". El concepte de qualitat de vida
permet l'anàlisi de la complexitat. És a dir de com l'excés de satisfacció d'unes
"necessitats relatives" en termes quantitatius pot anar en detriment del medi
ambient i de la identitat cultural, per això s'introdueix en la construcció del
concepte de la Qualitat de Vida l'efecte autoregulador que implica la
sostenibilitat del desenvolupament.
La naturalesa humana cerca una contínua superació. El concepte de
satisfacció de les necessitats está contínuament obert, connotat de
subjectivisme i de valors culturals emergents en cada context i estadi de
l'evolució social, de manera que sempre és un punt de partida. Hi ha, per tant,
que considerar en tot moment els nous valors, però, a més a més, aquests no
solament es construeixen per l'adopció de nous reptes, sinó que també es
construeixen a partir de nous problemes que el mateix desenvolupament social
va generant. Els límits al continuat creixement en un sistema natural obert és
l'origen de la controversia entre el desenvolupament i medi ambient, i les
successives crisis en cascada.
Persisteixen velles necessitats i n'apareixen altres de noves que en gran
mesura són quantificables. Fenòmens com la complexitat dels cicles familiars,
l'envelliment demogràfic. La incorporació de la dona al treball, la immigració
d'estrangers, la crisi estructural de l'ocupació, la crisi del model educatiu, etc.
Són fenòmens que es succeixen amb rapidesa i que impliquen la necessitat de
crear i reconvertir actuacions assistencials. Però també nous valors socials i
formes de vida que es deriven d'aquests fenòmens precisen de noves formes
d'ús i de gestió.

El concepte de qualitat de vida
La qualitat de vida és un concepte social relativament recent que sorgeix d'un
marc de ràpids i continus canvis socials. És fruit dels procesos socials que
dirigeixen la transició d'una societat industrial en una societat postindustrial.
Després de la consecució relativament generalitzada en occident i socialment
acceptada de les necessitats considerades com bàsiques (habitatge, educació,
salut, cultura), s'entreveuen aquells efectes perversos provocats per la mateixa
opulència del model de desenvolupament econòmic.
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Externalitats de caràcter ambiental produeixen noves problemàtiques de difícil
resolució sota els pressupostos de l'economia ortodoxa, però també a les
tradicionals externalitats socials (pobresa, desocupació) s'han d'afegir altres de
caràcter psico-social derivades dels models d'organització i de gestió en la
relació de l'home amb la tecnologia i les formes de viure. Les grans
organitzacions i l'alienament de l'individu dels processos de decisió, la
impersonalitat dels espais i dels models productius, l'homogeneïtzació dels
hàbits i de la cultura a través dels mass mèdia que reforcen estils de vida
unidimensionals, d'individualització, d'impersonalitat, produeixen la pèrdua de
referents socials de pertinença i d'identitat. A la vegada que sorgeixen noves
possibilitats en relació a la major disponibilitat de temps lliure que fa possible
desenvolupaments personals i l'emergència de nous valors socials, altres
dimensions de la relació amb la naturalesa i amb els demés.
Precisament el concepte de qualitat de vida en la seva vessant més qualitativa,
subjectiva, emocional o cultural sorgeix com a contestació als criteris
economicistes i quantitativistes del que es troba impregnat el denominat estat
del benestar. El concepte de qualitat de vida repren la perspectiva del
subjecte, superant i envoltant el mateix concepte de benestar. Per això és
difícil acotar un concepte que es construeix socialment com una representació
social que un colectiu pot tenir sobre llur qualitat de vida. D'aquí la necessitat
d'aprofundir en els aspectes més emocionals que es deriven del concepte, i
més concretament en els processos de desenvolupament de la identitat social.
El sentiment de satisfacció i la realització personal no es poden entendre sense
introduir la noció d'apropiació i la idea de la direcció controlada conscientment
pels mateixos subjectes. Així, autors com Levi i Anderson descriuen com
qualitat de vida "una mida a base de benestar físic, mental i social, tal i com el
percep cada individu i cada grup, i de felicitat, satisfacció i recompensa (...).
Les mesures poden referir-se a la satisfacció global, així com a ser
components, incloint aspectes com salut, matrimoni i família, treball, habitatge,
situació, competència, sentit de pertinença a certes institucions i confiança en
els altres". Que porten a E. Pol a la afirmació que "aquesta definició ens acota
una concepció de qualitat de vida com un ens complex i multifactorial, sobre el
qual poden desenvolupar-se algunes formes de medició objectives a través
d'una sèrie d'indicadors, però en el qual té un important pes específic la
vivència que el subjecte pot tenir d'ell".
Quan ens referim al concepte de qualitat de vida estem fent referència a una
diversitat de circumstàncies que incluirien, a més a més de la satisfaccció de
les velles necessitats, l'àmbit de relacions socials de l'individu, llurs possibilitats
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d'accés als bens culturals, llur entorn ecològic-ambiental, els riscs a que està
sotmesa la seva salut física i psíquica, etc. És a dir, s'està fent referència a un
terme que és sinònim de la qualitat de les condicions en què es van
desenvolupant les diverses activitats de l'individu, condicions objectives i
subjectives, quantitatives i qualitatives. La peça central de la qualitat de vida és
la comparació dels atributs o característiques d'una cosa com els que
posseeixen altres del nostre entorn. És un concepte que, per tant, es troba
subjecte a percepcions personals i a valors culturals, però que fan referència
també a unes condicions objectives que són comparables.
Per tant, la diversitat d'aspectes sectorials i globals que poden incidir en la falta
de qualitat de vida fa que cadascun d'ells obtingui la seva pròpia naturalesa.
Així, per exemple, la qualitat residencial o la qualitat urbana, és per tant, un
aspecte parcial com altres amb els quals es troba relacionat, però en cap cas
és perifèric dins de la qualitat de vida.
La delimitació del concepte de la qualitat de vida no té, per tant un únic sentit.
La seva construcció precisa de la autoimplicació de tres grans perspectives
lògiques que es poden representar sota una forma triangular (trilogia):
qualitat ambiental

benestar

/...\
/.......\
/...........\
/................\
/__________\

identitat cultural

La relació solapada que s'estableix entre els diferents vèrtex del triangle ens
marca diverses disciplines en el tractament de la qualitat de vida. Igualment el
plantejament complex incideix en la idea de sostenibilitat en la mesura que
s'han de buscar punts d'equilibri que no suposin una degradació de cadascuna
de les perspectives.
1.
2.
3.

Relació entre qualitat ambiental i benestar. Ecologia urbana.
Relació entre qualitat ambiental i identitat cultural. Antropologia urbana.
Relació entre benestar i identitat cultural. Desenvolupament urbà.

A la vegada cadascuna de les perspectives i seguint amb la representació
triangular, les podem desgranar en fragments que es posen en contacte entre
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si i que segons girem a modus de calidoscopi podrem trobar els seus elements
d'autoimplicació:

Dimensions de la qualitat de vida

QUALITAT AMBIENTAL

BENESTAR

IDENTITAT CULTURAL

habitacional

treball

temps disponible

residencial

salut

participació - apropiació

urbana - territori

educació

relacions socials

La relació entre les diferents perspectives ens obren diferents dimensions de la
Qualitat de Vida:
Qualitat ambiental
Relació habitacional-residencial (habitatge-barri).
Exemple: Medi
Ambient Urbà.
Relació residencial-urbana (barri-ciutat). Exemple: Integració urbana.
Relació habitacional-urbana (habitatge-ciutat). Exemple: Adaptació al
medi, sostenibilitat ambiental.
Benestar
Feina - Educació. Exemple: Formació laboral.
Educació - Salut. Exemple: Prevenció sanitària
Feina - Salut. Exemple: Ergonomia.
Identitat cultural
Temps disponible - Apropiació. Exemple: Ús de l'espai - temps. Cultura
de la participació.
Apropiació - Relacions socials. Exemple: Autogestió, capacitat de
decisió directa.
Temps disponible - Relacions socials. Exemple: Vertebració del teixit
social. Oci.
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No només poden circumscriures a l'interior de les seves perspectives de
qualitat sinó que també poden buscar-se exemples de relacions complexes
multidimensionals, per exemple:
Ecologia Urbana (qualitat ambiental-benestar): Habitacional-Salut:
Exemple: Habitatge adequat.
Antropologia Urbana (qualitat ambiental - identitat cultural): Residencial Participació. Exemple: Gestió ciutadana de l'espai urbà.
Desenvolupament Urbà (benestar - identitat cultural): Feina - Apropiació:
Economia social, desenvolupament endogen.
Des d'aquest caràcter multidimensional de les perspectives de la qualitat de
vida es suggereixen noves vies d'incisió en el desenvolupament dels
equipaments que introdueixen noves formes i continguts, els hem anomenat
equipaments emergents.

3.

Els equipaments existents

En el plànol d'informació I.6 s'han grafiat els equipaments existents. A part, hi
figuren els previstos en el planejament derivat.
Pel que fa als equipaments existents podem resumir-los en la següent relació
Sistema d'equipaments (públics i privats):
·

Administratius. Corresponen a les oficines municipals a la Casa de la
Vila de Mont-roig i de Miami Platja, a més de les oficines de les
empreses municipals EMOMSA i Empresa de Serveis, ambdues
emplaçades al carrer Riudoms núm. 21. A part, hi ha el Jutjat de Pau
que ocupa part dels baixos de la Casa de Cultura Agustí Sardà.
L'Oficina de Turisme ocupa l'antiga escola de les Pobles situada a la
cruïlla de les carreteres N 340 i T323. També n'hi ha una de temporal a
la plaça Tarragona de Miami Platja, així com una altra situada al costat
de llevant del complex esportiu de Mont-roig.

·

Docent. Els principals centres educatius existents a Mont-roig del Camp
són els que es relacionen a continuació:
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Llars d'infants:
- Mare de Déu de la Roca (Mont-roig)
- i Petete (Miami Platja)
Ensenyament primari i secundari
- CEIP Mare de Déu de la Roca (Mont-roig)
- CEIP Joan Miró (Miami Platja)
- Actualment està en construcció l'IES Antoni Ballester que substituirà el
provisional situat en els barracots que es troben a l'antic camp de futbol.
- A més, hi ha l'Escola Municipal de Música Baptista Nogués situada a
les plantes segona i tercera de la Casa de Cultura Agustí Sardà.
·

Socio-cultural. Com a equipaments culturals cal destacar:
- Casa de Cultura Agustí Sardà (Mont-roig)
- Església Vella - Centre Miró (Mont-roig)
- Biblioteca Joan Miró (Mont-roig), situada a la planta baixa i primera
planta de la Casa de Cultura Agustí Sardà.
- Biblioteca al complex polivalent Sant Jaume de Miami Platja.
- S'utilitza l'antic Cinema Martí per a actes associatius i culturals.
- Centre Polivalent Sant Jaume de Miami Platja
- Sala d'Exposicions del complex Bonmont Terres Noves.

·

Sanitari-assistencial. L'Institut Català de la Salut té gestiona els
següents equipaments sanitaris:
- Centre d'Assistència Primària (CAP) (Mont-roig)
- Consultori de Miami Platja, i s'estan iniciant gestions per construir un
nou CAP per tal de satisfer la demanda efectiva de la conurbació.
- A part, hi ha una consulta privada a Mont-roig.
D'ltra banda, el municipi compta amb tres farmàcies, una a Mont-roig i
les altres dues a l'avinguda Barcelona de Miami Platja.

·

Religiós: Com a equipaments religiosos hi ha:
- L'Església parroquial de Sant Miquel Arcàngel (Mont-roig)
- Església de Santa Maria Magdalena (Miami Platja)
- Ermita de la Mare de Déu de la Roca i l'ermita de Sant Raimon de
Penyafort.
- Ermita de la Mare de Déu del Peiró a l'entorn de la qual es fan els
aplecs de sardanes i eventualment s'hi celebra alguna missa.
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·

Esportiu i recreatiu. Les instal.lacions esportives més destacades de
Mont-roig del Camp són:
- Velòdrom J. Florencio (Mont-roig)
- Poliesportiu cobert Mont-roig)
- Poliesportiu cobert (Miami Platja)
- Camp municipal de futbol (Mont-roig)
- Camp municipal de futbol (Miami Platja)
- Piscina municipal (Mont-roig)
- Club de Golf (Bonmont Terres Noves)
- Hípica Mont-roig
- Hípica "Yeguada hermanos Nieto"
-2 Pistes de tennis municipals (Mont-roig)
-2 Pistes de tennis municipals (Miami Platja)
-1 Pista de tennis municipal a la urbanització Mont-roig Badia, a part
d'un bon nombre de pistes situades en propietats privades.
- Club de billar (Mont-roig).
-Circuit de BTT d'uns 130 quilòmetres, amb l'oficina d'informació situada
al c/ Aurel.li Mª Escarré.
- Base Nàutica a Cala Vienesos - Platja Cristall. Miami Platja.

·

Abastament. Només hi ha un mercat setmanal els divendres al matí que
ocupa el carrer Cristòfor Colom que es vol resituar darrera del CAP. A
Miami, n'hi ha un els dissabtes que ocupa part de l'avinguda Càdiz.
Cementiri
- El cementiri de Mont-roig
- El cementiri de Miami està situat a la perllongació en sentit muntanya
de l'avinguda de Veracruz.
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CAPÍTOL III.

FITXES DELS EQUIPAMENTS EXISTENTS.
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Oficines Municipals

ADREÇA:
Ctra. de Colldejou s/n

ÚS PREDOMINANT: Administratiu

Telèfon: 977837129

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

X

PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

PÚBLICA

FOTOPLÀNOL VOL 2004

541 m² superfície edificada,
3.063 m² superfície del solar

NOMBRE DE PLANTES: 2
DESCRIPCIÓ:
Edifici situat a ponent de la carretera de Colldejou inicialment bastit com a restaurant i habilitat més tard com
a oficines municipals, consta de:
-

Planta baixa
Recepció, registre, secretaria, intervenció, obres municipals, inspeccions, serveis.
1era planta
Sala de plens, despatx polítics, cultura.
2ona planta
Despatx alcaldia, informàtica.
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Oficina Municipal

ADREÇA:
Carrer Sòria, 14. Miami Platja

ÚS PREDOMINANT: Administratiu

Telèfon: 977170440

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

X

PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

PÚBLICA

FOTOPLÀNOL VOL 2001

580 m² superfície edificada,
4.306 m² superfície del solar

NOMBRE DE PLANTES: 1
DESCRIPCIÓ:
Edifici de planta baixa amb les següents dependències:
Recepció, despatx regidors, despatx polítics, cadastre, obres municipals, tècnics municipals, arxiu.
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Empresa Municipal

ADREÇA:
Carrer Riudoms, 21

ÚS PREDOMINANT: Administratiu

Telèfon: 977837229

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

X

PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

PÚBLICA

FOTOPLÀNOL VOL 2004

247 m² superfície edificada

NOMBRE DE PLANTES:
DESCRIPCIÓ:
Edifici destinat a les oficines de l’em
presa municipal EMOMSA i EMPRESA SERVEIS, la qual consta de la
meitat de la superfície com magatzem de vehicles i a l’altra pa
rt hi ha les següents dependències:
- Recepció
- Administració (control treballs, facturació,...)
- Administració (comptabilitat)
- Gerència
- Despatx reunions
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Oficina de Turisme

ADREÇA:
Ctra. N-340 km 1.139. Mont-roig

ÚS PREDOMINANT: Administratiu

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

977 179468
X

PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

FOTOPLÀNOL VOL 2001

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

NOMBRE DE PLANTES:

PÚBLICA

164 m² superfície edificada
660 m² superfície del solar

2

DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’
un edifici que originàriament fou l’escol
a pública de les Pobles i actualment s’utilitzad’Oficina d
e
Turisme Central i de magatzem.
Informació al visitant
Gestiona i coordina les diferents accions competents de la Regidoria de Turisme.
Altres: lloguer pistes tennis
venda tiquets varis
Material :
Magatzem:
-

-

Connexió internet – xarxa
1 fax 977 179545
2 ordenadors
2 impressores
2 altaveus
alarma
1 escàner
1 nevera petita
2 taules de treball
1 mostrador
cadires
2 aparells de telefonia

- Material informatiu
- Arxiu
- Varis
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Punt d’Inform
ació. Oficina de Turisme

ADREÇA:
Pl. Tarragona, s/n. Miami Platja

ÚS PREDOMINANT: Administratiu

Telèfon: 977 810978

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

X

PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

FOTOPLÀNOL VOL 2001

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:
NOMBRE DE PLANTES:

PÚBLICA

6 m² superfície edificada

1

DESCRIPCIÓ:
Punt d’Inform
ació Turística que per la seva situació dins el nucli turístic de Miami Platja rep anualment
aproximadament unes 20.000 visites.
-

Línia de telèfon
Connexió internet
Ordenador portàtil
Material informatiu
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Llar d’Infant
s Mare de Déu de la Roca
ÚS PREDOMINANT: Educatiu
TITULARITAT

x

PÚBLICA
PRIVADA

PLANTA DE SITUACIÓ:

ADREÇA:
Av. Doctor Segarra, s/n. Mont-roig
Telèfon: 977 837 419
GESTIÓ

x

PÚBLICA
PRIVADA

FOTOPLÀNOL VOL 2004

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA: 239 m² sup
erfície edificada,
13.848 m² superfície del solar (escola i llar)
NOMBRE DE PLANTES:

Planta baixa

DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’
una llar d’infant
s municipal. Té un total de 59 alumnes, repartits tal com s’indi
ca a continuació:
Total alumnes
P1

27

P2

32
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L'EQUIPAMENT:
Llar d’Infant
s Petete

ADREÇA:
C. Badajoz, 2. Miami Platja

ÚS PREDOMINANT:

Telèfon: 977 170 348

TITULARITAT

Educatiu

x

PÚBLICA
PRIVADA

PLANTA DE SITUACIÓ:

GESTIÓ

x

PÚBLICA
PRIVADA

FOTOPLÀNOL VOL 2001

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA: 355 m² superfície edificada,
10.729 m² supe
rfície del solar (escola i llar)
NOMBRE DE PLANTES:

Planta baixa

DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’
una llar d’infant
s municipal. Té un total de 79 alumnes, repartits tal com s’indi
ca a continuació:
Total alumnes
P1

37

P2

42
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
CEIP Mare de Déu de la Roca

ADREÇA:
Av. Doctor Sagarra, s/n. Mont-roig

ÚS PREDOMINANT:

Telèfon: 977 837 283

TITULARITAT

Educatiu

x

PÚBLICA

GESTIÓ

FOTOPLÀNOL VOL 2004

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

NOMBRE DE PLANTES:

PÚBLICA
PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

x

3.189 m² superfície edificada,
13.848 m² superfície del solar (escola i llar)

Planta baixa i una planta més

DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’
un centre d’edu
cació infantil obligatòria. Té un total de 293 alumnes, repartits tal com s’indi
ca a
continuació:
Total alumnes
P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è
6è

38
33
33
38
34
34
28
32
23

Hi ha la iniciativa d’ampliar la dotació.
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
CEIP Joan Miró

ADREÇA:
Av. Cadis, s/n. Miami Platja

ÚS PREDOMINANT: Educatiu

Telèfon: 977 810 351

TITULARITAT

GESTIÓ

x

PÚBLICA
PRIVADA

PLANTA DE SITUACIÓ:

x

PÚBLICA
PRIVADA

FOTOPLÀNOL VOL 2001

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:
NOMBRE DE PLANTES:

2.351 m² superfície edificada,
10.729 m² supe
rfície del solar (escola i llar)
Planta baixa més una planta

DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’
un centre d’edu
cació infantil obligatòria. Té un total de 336 alumnes, repartits tal com s’indi
ca a
continuació:
Total alumnes
P3

31

P4

53

P5

34

1r

48

2n

43

3r

38

4t

25

5è

38

6è

26
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
IES Antoni Ballester

ADREÇA:
Camí de les Arenes. Mont-roig

ÚS PREDOMINANT:

Telèfon:

TITULARITAT

Educatiu

x

PÚBLICA

GESTIÓ

x

PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

PÚBLICA

FOTOPLÀNOL VOL 2004

2.885m2 superfície edificada

NOMBRE DE PLANTES: Planta baixa més una planta pis.
DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’
un centre d’edu
cació secundària obligatòria. L’edifici e
s troba recentment acabat i acollirà
l’alumnat de IES
l’ Antoni Ballester el proper curs escolar 2005-2006, que actualment es troba en mòduls
prefabricats (c. Vilanova d’
Escornalbou, 8, de Mont-roig). Durant el pròxim curs escolar està previst que
s’ofereixi, per primera vega
da, el 2n curs de batxillerat.
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
ADREÇA:
C. Vilanova d’
Escornalbou, 8. Mont-roig

NOM DE L’EQUIPAMENT:
IES Antoni Ballester
ÚS PREDOMINANT:
TITULARITAT

Educatiu

x

PÚBLICA
PRIVADA

PLANTA DE SITUACIÓ:

Telèfon: 977 838 210
GESTIÓ

x

PÚBLICA
PRIVADA

FOTOPLÀNOL VOL 2004

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:
NOMBRE DE PLANTES: Mòduls prefabricats i provisionals que ocupen l’anti
c camp de futbol.
DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’
un centre d’edu
cació secundària obligatòria. Durant l’an
y acadèmic 2004-2005 s’h
a ofert per
primera vegada el primer curs de batxillerat i hi ha la intenció d’oferir-ne el segona partir de l’any acadèmi
c
2005-2006. Actualment, té un total de 271 alumnes, repartits tal com s’indi
ca a continuació:
Total alumnes

1r ESO

69

2n ESO

51

3r ESO

80

4t ESO

44

1r BAT

27
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Casa de Cultura Agustí Sardà

ADREÇA:
C. de la Roca, 5

ÚS PREDOMINANT: Socio-cultural

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

PÚBLICA
PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

X

FOTOPLÀNOL VOL 2004

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA: 1.603 m²
NOMBRE DE PLANTES:

Planta baixa, i tres plantes més.

DESCRIPCIÓ:
Edifici projectat per l’arquit
ecte provincial Ramon Salas i Ricomà, inaugurat el 17 de gener de 1911, i destinat
les escoles públiques, les oficines municipals i el jutjat.
Cal posar de relleu les reiterades instàncies del mestre de l’escola pública Emili So
ler i Tors davant el mateix
Agustí Sardà (fill de Mont-roig, que fou Diputat a Corts en temps de la República i Secretari Particular del
Primer President Estanislau Figueres) perquè fes les oportunes gestions davant el Ministre de Institución
Pública Domínguez Pascual per tal d’a
conseguir una subvenció de quaranta mil pessetes de l’
època per a
construir el nou edifici escolar
L’edificis’ha remodel
at totalment i l’any 2000 s’i
naugurà com a Casa de Cultura.
A la planta baixa hi ha el jutjat i la biblioteca, aquesta ocupa el primer pis de l’e
difici a més de la planta baixa.
Al segon pis hi ha tres sales, sala “Cintu Quadros”, s’ut
ilitza com a sala d’exp
osicions i sala de plens, sala
“Jacint Salvadó”, s’utilitza com a aul
a de música, i la cuina. Aquestes dues sales també es cedeixen a les
entitats del municipi que ho sol·liciten per a dur a terme xerrades, reunions, conferències i diverses activitats.
Al tercer pis hi ha l’Hotel d’
entitats, amb diferents espais per a les entitats locals, una sala per l’escola de
música i un arxiu municipal.
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Centre Miró, Església Vella i llar d’Avis

ADREÇA:
C. Major, 2

ÚS PREDOMINANT: Socio-cultural

Telèfon: 977 83 73 37

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA
PRIVADA

PLANTA DE SITUACIÓ

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

X

PÚBLICA
PRIVADA

FOTOPLÀNOL VOL 2004

1.442 m² (església vella i llar d’avis)

NOMBRE DE PLANTES: Planta baixa i cor.
DESCRIPCIÓ:
Construïda al centre del poble, hi ha constància de la seva existència l’any 1193.La façana és d’estil
renaixentista de pedra, amb columnes laterals i amb un frontó rectangular per sota d’un e
splèndid rosetó de
característiques gòtiques.
A l’edifici de l’esgl
ésia hi ha adossada una torre quadrangular d’o
rigen medieval de 6,20 metres x 6,30
metres de base i 27 metres d’altura. La torre inc
orpora un rellotge de sol de finals s. XVI principis del XVII, i
es segueix utilitzant com a campanar i com a rellotge.
Des de l’any1993, l’Esgl
ésia Vella s’
ha convertit en un espai de desenvolupament per l’Art i la Cultura, i a
partir de l’any2004, s’h
a convertit en el Centre Miró.
Al costat septentrional de l’
església hi ha una edificació destinada a llar d’avis qu
e ocupa l’anti
ga rectoria.
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Antic Cinema Martí

ADREÇA:
Avinguda de Reus, 1

ÚS PREDOMINANT: Socio-cultural

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

PÚBLICA
X

X

PRIVADA

PRIVADA

PLANTA DE SITUACIÓ:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

PÚBLICA

FOTOPLÀNOL VOL 2004

1.408 m² superfície edificada
465 m² superfície del solar

NOMBRE DE PLANTES:
DESCRIPCIÓ:
L’edificiconsta de planta baixa, primer pis i segon.
L’Ajuntament té la intenciód’habilitar la sala de l’ant
ic cinema, situada al primer pis, per a diverses
actuacions musicals, teatre, conferències, etc, tot adaptant-la a la normativa vigent.
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Centre Polivalent Sant Jaume

ADREÇA:
C. Sòria, 16. Miami Platja

ÚS PREDOMINANT: Socio-cultural

Telèfon: 977.81.17.49

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

X

PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

PÚBLICA

FOTOPLÀNOL VOL 2001

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA: 1.897 m² superfície edificada,
5.214 m² superfície del solar
NOMBRE DE PLANTES: 1
DESCRIPCIÓ:
El Centre Polivalent consta de tres parts unides entre si, formant un mateix conjunt arquitectònic i unitari amb
activitat social o cultural:
La primera part, la del Centre Polivalent va ser inaugurada el 20 de juliol de 2001
4. aules de reunions i treball per entitats i associacions. Per activitats que s’org
anitzen des de
l’Ajuntament
1 teatre (amb 2 vestidors)
1 sala d’exp
osicions
1 despatx de coordinació
Lavabos
El Casal d’avis Sant Jaume, els avis s’hi van instal·lar a partir del 28 de setembre de 2001
1 sala-cafeteria
3 sales per activitats i tallers
1 sala –perruqueria
1 petit gimnàs amb vestidors
Lavabos
La Biblioteca va ser inaugurada el 23 d’abril de 2003
1 sala de lectura
1 petita aula magatzem
Lavabos
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Casal de joves

ADREÇA:
C. Aureli M. Escarré

ÚS PREDOMINANT: Socio-cultural

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

PÚBLICA
PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

X

FOTOPLÀNOL VOL 2004

390 m2

NOMBRE DE PLANTES: planta baixa 390 m2, primer pis 390 m2 i soterrani 61 m2.
DESCRIPCIÓ:
L’edifici e
s desenvolupa en dues plantes que disposen d’accé
s independent, si be estan comunicades per
una escala interior i un ascensor.
La planta baixa es destina totalment a sala polivalent per espectacles, i disposa de la pròpia sala, d’esce
nari,
vestíbul, bar, cabina de projecció i sanitaris.
La planta pis, està destinada a petites sales, en les que es desenvoluparan les diferents activitats culturals,
esportives i socials de les diferents entitats i clubs de Mont-roig. En aquesta planta també existeixen uns
petits vestidors per donar servei a la planta baixa i un grup de sanitaris.
Aquest edifici està en construcció.
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EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Cap Mont-roig

ADREÇA:
C/ Josep Sagarra, 18. Mont-roig

ÚS PREDOMINANT: Sanitari-Assistencial

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

977 83 78 77
X

PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

FOTOPLÀNOL VOL 2004

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

NOMBRE DE PLANTES:

PÚBLICA

633 m² superfície edificada,
1.440 m² superfície del solar

1

DESCRIPCIÓ:
El CAP de Mont-roig del Camp és un edifici nou destinat a consultori mèdic les 24 h, del dia, amb diversos
despatxos per a visites i una gran sala d’
espera.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Consultori Mèdic Miami Platja

ADREÇA:
c/ Soria, 14. Miami Platja

ÚS PREDOMINANT: Sanitari-Assistencial

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

PÚBLICA

FOTOPLÀNOL VOL 2001

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

NOMBRE DE PLANTES:

X

PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ

977 81 08 58

256 m² superfície edificada,
4.306 m² superfície del solar (cap i oficina)

1

DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’
un edifici rectangular d’
una sola planta destinat a consultori mèdic, amb despatxos i sala d’e
spera.
Actualment s’
està projectant un nou CAP a Miami Platja.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel

ADREÇA:
Pl. Mn. Gaietà Ivern, 1 Mont-roig del Camp

ÚS PREDOMINANT: Religiós

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

PÚBLICA
X

PRIVADA (parròquia)

X

PRIVADA (parròquia)

FOTOPLÀNOL VOL 2004

PLANTA DE SITUACIÓ:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

NOMBRE DE PLANTES:

PÚBLICA

1.707 m² superfície edificada,
1.865 m² superfície del solar

1

DESCRIPCIÓ:
L’inici d
e la seva construcció fou el 1801, amb l’ende
rrocament de 24 cases. Degut a la guerra de la
Independència i la dels set anys, es varen paralitzar les obres. Durant les guerres civils del segle passat es
va fer servir de “fort”.
A l’abril de 19
42 es van començar les obres, amb el propòsit d’a
cabar la teulada, les voltes de l’interio
r, la
cúpula i el paviment.
L’any 194
7 es va fer la inauguració definitiva del culte a l’altar maj
or, i l’any 195
0 s’a
cabà la pavimentació del
temple.
El dia de la Festa Major de 1963 s’
estrenà la imatge de Sant Miquel (de l’e
scultor pare Vera) i es van
començar els murals al fresc del pintor Jaume Minguell.
L’any 196
6 es construí l’escalin
ata d’a
ccés des de la plaça i el 1968 la barana de pedra situada davant de
l’esgl
ésia.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Església de Santa Maria Magdalena

ADREÇA:
Av. Diputació, 1 Miami Platja

ÚS PREDOMINANT:

Telèfon:

Religiós

TITULARITAT

GESTIÓ

PÚBLICA
X

PRIVADA (arquebisbat)

PLANTA DE SITUACIÓ:

X

PRIVADA (arquebisbat)

FOTOPLÀNOL VOL 2001

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

NOMBRE DE PLANTES:

PÚBLICA

284 m² superfície edificada,
1.236 m² superfície del solar

1

DESCRIPCIÓ:
L’Esglé
sia de Santa Magdalena de Miami Platja és de construcció recent (anys seixanta), de forma
rectangular amb quadrat annexat a la part del fons dret, que és la rectoria.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Ermita de la Mare de Déu de la Roca i Capella de
Sant Raimon

ADREÇA:
Ctra. De Colldejou, s/n
Telèfon: 977 83 77 60

ÚS PREDOMINANT: Religiós
TITULARITAT

PÚBLICA
X

PLANTA DE SITUACIÓ:

PRIVADA (patronat)

GESTIÓ

X

PÚBLICA (manteniment)

X

PRIVADA (patronat)

FOTOPLÀNOL VOL 2004

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA: Ermita de la Mare de Déu de la Roca (200 m² aprox.),
santuari de Sant Raimon de Penyafort (25 m²) i l’ho
steleria (300 m²)
NOMBRE DE PLANTES:
DESCRIPCIÓ:
L'ermita de la Mare de Déu de la Roca s'esmenta ja en documents de l'any 1230.
Es troba a menys de 4 quilòmetres del nucli de Mont-roig del Camp, en sentit nord-ponent. L'església i
l'hosteleria es van reconstruir després de la destrucció francesa l'any 1811. Sobre l'ermita s'alça la capella de
Sant Raimon de Penyafort, construïda l'any 1826 i que encara avui serveix de guia als mariners.
L'ermita compta amb un restaurant i s’
ofereix servei d'habitacions. La posició elevada, culminant l’oro
grafia
de la muntanya sorrenca on s’a
ssenta l’
ermita, la converteix en una veritable talaia del Baix Camp.
La finca on es troba situada l’ermita té 2
8,67 ha.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Ermita de la Mare de Déu del Peiró

ADREÇA:
Antic Camí de Falset

ÚS PREDOMINANT:

espai social

Telèfon: no n’
hi ha

TITULARITAT

PÚBLICA

GESTIÓ

X

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

X

PÚBLICA manteniment pel
Patronat de la Mare de Déu de
la Roca

X

PRIVADA

FOTOPLÀNOL VOL 2001

15 m² (aprox.)

NOMBRE DE PLANTES:
DESCRIPCIÓ:
L’ermita d
e la Mare de Déu del Peiró fou construïda l’
any 1752, a càrrec de Josep Nuet, un pagès de Montroig del Camp. És una ermita de planta baixa, quadrada i teulada amb quatre pendents, situada en una
placeta enrajolada de pedra. Actualment es troba arranjada i disposa de WC i aig ua corrent.
Al seu entorn s’hi cel
ebren aplecs de sardanes.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Velòdrom “Josep Florencio”

ADREÇA:
C/ Abat Aureli Escarré s/n

ÚS PREDOMINANT: Activitats Esportives

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

X

PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

PÚBLICA

FOTOPLÀNOL VOL 2004

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA: 7.630 m² superfície edificada,
7.630 m² superfície del solar
NOMBRE DE PLANTES:
DESCRIPCIÓ:
El velòdrom és un espai esportiu tancat (tot i que no té sostre), construït al començament de la dècada dels
80 i està situat al costat del pavelló poliesportiu, davant del camp de futbol. La seva disposició espacial és
nord-oest/sud-est i, com espai a l’aire lliure qu
e és, hauria d’est
ar orientat en una disposició nord/sud amb
una màxima desviació de vuit graus. És un dels espais esportius millor conservats de tot el municipi,
juntament amb la piscina.
Disposa d’
un ampli espai de gespa al mig, que serveix per col·locar tot el material esportiu quan es fan
competicions i per l’e
scalfament dels corredors abans de les proves (amb corrons). També és utilitzat a
l’hivern pel
s esportistes de la Penya Ciclista quan fan la preparació general, jugant a futbol o corrent per
dintre. A l’e
stiu serveix com a espai per fer activitats esportives per a nens inscrits a les activitats
organitzades des de la Regidoria d’e
sports.
En nombroses ocasions s’
han celebrat competicions d’
un alt nivell: campionats d’Esp
anya, de Catalunya i
Provincials, així com proves integrades dins d’un
a competició inter-velòdroms. També ha servit de pista
d’entre
nament a esportistes d’alt nive
ll per preparar proves específiques.
Com a espai complementari, el velòdrom gaudeix d’una camb
ra d’
emmagatzematge per a material ciclista de
la Penya, uns vestuaris i una habitació que els hi serveix de seu. Hi ha, també, unes petites grades a la recta
d’arriba
da de la instal·lació.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Poliesportiu, pista d’e
stiu, piscines i pistes de tenis
de Mont-roig del Camp.

ADREÇA:
C/ Abat Aureli Escarré s/n

ÚS PREDOMINANT: Activitats Esportives

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

977.837.611
X

PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

PÚBLICA

FOTOPLÀNOL VOL 2004

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA: 2.464 m² superfície edificada,
9.781 m2 superfície del solar
NOMBRE DE PLANTES:
DESCRIPCIÓ:
El Poliesportiu de Mont-roig del Camp es va construir al començament de la dècada dels 80. És una
instal·lació antiga que té algunes mancances i errors en la seva ubicació i disseny. Té la mateixa orientació
mestral-xaloc del velòdrom situat al seu costat.
El Poliesportiu de Mont-roig del Camp és utilitzat, majoritàriament, pels 2 Clubs de Patinatge que hi ha al
poble, per les activitats de l'Àrea d'Esports i per l’acti
vitat escolar (E.S.O.). De manera puntual, és usat pels
clubs de Futbol i la Penya Ciclista i serveis de lloguer (futbol-sala, majoritàriament).
L’espaicomplementari dóna suport a la pràctica esportiva. Pot estar lligat directament a la pràctica de l’esp
ort
o pot estar destinat als espectadors. El Poliesportiu de Mont-roig del Camp disposa d’u
na petita farmaciola
en una estança a l’interi
or;té grades per unes 100 persones (una part són plegables); no disposa de servei
de bar fix; té un primer pis amb estances destinades a ensenyament no reglat (música, emigrants) i dona
cabuda a un club d’Slotdel municipi. Té difícil accés per les persones amb minusvalidesa física. A l’
hora
d’emma
gatzemar el material, hi ha problemes per una defectuosa distribució i no es pot habilitar un despatx
a peu de pista com a oficina de l’àrea d
’
esports. S’hahabilitat una sala al primer pis.
Els vestidors estan situats fora de l’e
difici (al davant d’unade les sortides laterals) i poden ser compartits amb
els jugadors de Tennis o amb usuaris de la Pista Poliesportiva descoberta (pista d’estiu).

La pista descoberta o “Pista d’Estiu” és un espai esportiu
tancat (tot i que no té sostre) construït amb la idea
de fer-lo servir durant l’estiu i l’hiv
ern per a activitats esportives i, també, per utilitzar-lo com a espai
d’espectacles i ball durant l’època estiuenca que, de fet,
és pel que més s’utilitza. Va ser inaugurada l’any
1994 i està situada al costat de la piscina descoberta i delpavelló poliesportiu. La seva disposició espacial és
nord-est/sud-oest i, com a espai a l’aire lliure que és
, hauria d’estar orientat en una disposició nord/sud.
La piscina descoberta és un espai esportiu tancat (tot i que no té sostre) construït amb la idea de fer-la servir
durant l’estiu per a activitats esporti
ves i, bàsicament, per utilitzar-la com a espai de lleure i diversió per part
de petits i grans. Està situada al costat de la “pista d’estiu”, del pavelló poliesportiu i de les pistes de tennis.
La seva disposició espacial és nord-oest/sud-est i, com als altres espais a l’aire lliure, hauria d’estar orientat
en una disposició nord/sud. Va ser construïda a començaments de la dècada dels 80 i és un dels espais
esportius millor conservats de tot el municipi. Roman oberta des de mitjans de juny fins a mitjans de
setembre, amb una nombrosa afluència de gent.
L’espai té un vas de piscina gran amb sis carrers i diferents nivells de fondària (des d’un metre fins als dos
metres i mig). També hi ha un vas de piscina petit, per la canalla menor de set anys, amb una fondària que
no supera els 70 centímetres.
Ja fa uns quants estius que s’organitzen cursets deNatació per a nens i adults durant el matí i alguna hora a
la tarda.
Com a espai complementari, la piscina gaudeix d’una ca
mbra d’emmagatzematge, unsvestidors, uns serveis
públics i una zona habilitada a l’estiu com a bibliopiscina.També hi ha un petit servei de begudes refrescants
i gelats pels usuaris de lleure.
Les pistes de tennis, descobertes, constitueixen un espai esportiu tancat (tot i que no té sostre) construït a
meitat de la dècada dels 80 i millorades a l’any 2000. N’
hi ha dues, i estan situades al costat de la piscina
descoberta, al darrera del pavelló poliesportiu i a la vora del camp de futbol i el velòdrom. La seva disposició
espacial és nord-oest/sud-est i, també com a espai a l’aire lliure que és, hauria d’estar orientat en una
disposició nord/sud. No n’hi ha cap club de tennis al m
unicipi i les pistes són utilitzades com a espai esportiu
de lleure durant tot l’any, previ pagament d’una quant
itat disposada per la Regidoria d’Esports de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Com a espai complementari propi disposa d’unes grades (no massa còmodes, s’ha de dir) i d’un vestidor que
no és propi: el del poliesportiu, velòdrom i camp de futbol.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Camp de Futbol de Mont-roig del Camp.

ADREÇA:
C/ Abat Aureli Escarré s/n

ÚS PREDOMINANT: Activitats Esportives

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

PÚBLICA
PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

X

FOTOPLÀNOL VOL 2004

9.935 m2

NOMBRE DE PLANTES:
DESCRIPCIÓ:
El camp de futbol és un espai esportiu tancat (tot i que no té sostre) inaugurat l’any 95 sent,per tant, el més
nou de tot el municipi. Està situat al darrera del velòdrom i al costat de les pistes de tennis. La seva
disposició espacial és nord-oest/sud-est i, com a espai a l’aire lliure q
ue és, hauria d’e
star orientat en una
disposició nord/sud o amb una desviació màxima del 8% respecte a aquesta orientació. Disposa
d’il·lumina
ció nocturna adequada.
És una instal·lació força aprofitada pel Club de Futbol Atlètic de Mont-roig ja que, pràcticament cada dia, hi
ha entrenaments o activitats. A l’estiu, està poc utilitzat,ent-lo
f
servir únicament per partits amistosos (Fira de
Mont-roig del Camp, de pretemporada, etc.) i algunes activitats de la canalla pels esports de l’
estiu.
Com a espais complementaris propis disposa d’u
nes grades (no massa còmodes, s’h
a de dir) i d’unvestuari
compartit amb el velòdrom.
També disposa d’un p
etit edifici per guardar el material (pilotes, xarxes, etc.), quadre d’il·lum
inació i servei de
Bar, obert tan sols els dies de partit. És, en aquest indret, on es fan les reunions de la Junta Directiva del
Club Atlètic de Mont-roig del Camp.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Camp de futbol, poliesportiu i 2 pistes de Tennis a
Miami platja.

ADREÇA:
C/ Badajoz s/n

ÚS PREDOMINANT: Activitats Esportives

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

977.170.572
X

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

PÚBLICA
PRIVADA

FOTOPLÀNOL VOL 2001

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA: 1.517 m² superfície edificada,
14.030 m2 superfície del solar
NOMBRE DE PLANTES:
DESCRIPCIÓ:
El Poliesportiu de Miami-Platja es va construir al començament de la dècada dels 90. És una instal·lació
relativament moderna que té algunes mancances i errors en la seva ubicació. El més important, potser, és
que hauria d’
estar construït d’est a o
est per aprofitar al màxim la llum solar i eliminar els reflexes a
determinades hores de joc. La seva orientació actual és de Nord-oest/Sud-est.
El Poliesportiu de Miami-Platja disposa de porteries de Futbol-Sala i de cistelles de Bàsquet; també es pot
jugar a Voleibol i Bàdminton, ja que té els forats per a poder posar les xarxes corresponents. S’hade fer
notar que les cistelles de Mini-bàsquet són desmuntables (es col·loquen al damunt de les cistelles grans), fet
molt incòmode per efectuar el canvi de manera ràpida.
El paviment del Poliesportiu és d’u
n material tou, molt bo per jugar a Bàsquet, Bàdminton o Futbol-Sala. Hi
ha cortinatges per fer les oportunes divisions, si calen, i aprofitar al màxim l’espai pel jo
c simultani a diferents
pistes. La instal·lació és utilitzada pel Club de Futbol-Sala de Miami-Platja, classes d’ae
ròbic, activitats de
l'Àrea d'Esports i per l’a
ctivitat escolar (Col·legi Públic d’Ensenya
ment Primari).
L’espaicomplementari dóna suport a la pràctica esportiva. El poliesportiu de Miami-Platja disposa d’
una
petita farmaciola en una estança a l’inte
rior; té grades per a unes 100 persones i no disposa de servei de bar
fix. Per poder emmagatzemar el material disposa d’
una petita estança que es comparteix amb material
corresponent a altres serveis: taulons per a escenaris, cadires, etc. Hi ha habilitat un despatx a l’entradacom
a oficina de l’Àrea d’e
sports.

Els vestidors estan situats dins de l’edifici, amb to
ts els serveis que es poden demanar per a aquests tipus
d’instal·lacions.
Les 2 pistes de Tennis, descobertes, és un espai esportiu tancat (tot i que no té sostre) construït a meitat de
la dècada dels 80. Estan situades al costat del Camp de Futbol, i al darrera del Pavelló Poliesportiu. La seva
disposició espacial és nord-oest/sud-est. No hi ha cap club de Tennis al municipi i les pistes són utilitzades,
bàsicament, com a espai esportiu de lloguer.
El camp de futbol, a l’aire lliure, és un espai esportiutancat (tot i que no té sostre) construït a finals de la
dècada del 80. Està situat al darrera del Poliesportiu, al costat de les pistes de tennis. La seva disposició
espacial és nord-est/sud-oest i, com la resta de les instal·lacions esportives a l’aire lliure del complex, hauria
d’estar orientat en una disposició nord/sud o com a màxim amb una desviació de vuit graus. Disposa d’una
il·luminació nocturna deficient. Com a espais complementaris propis disposa de vestidors en un mal estat de
conservació.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Club de Billar

ADREÇA:
C/ Vinyols, 17

ÚS PREDOMINANT: Activitats Esportives

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA
PRIVADA

PLANTA DE SITUACIÓ:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

X

PÚBLICA
PRIVADA

FOTOPLÀNOL VOL 2004

319 m² su
perfície edificada ocupant la planta baixa d’un
immoble

NOMBRE DE PLANTES:
DESCRIPCIÓ:
La seu del club de Billar de Mont-roig del Camp va ser inaugurada a mitjans de l’any 1999. Està
situat al
carrer Vinyols, un lloc bastant cèntric i de fàcil accés per a tota la població. Comparteix els baixos d’
un edifici
amb la Creu Roja local, tot i que tenen els espais molt ben diferenciats i separats al seu interior.
En aquesta sala els socis poden jugar, com activitat de lleure, a billar o escacs, disposant d’unmaterial i
d’une
s instal·lacions molt ben conservades i d’ex
cel·lent qualitat. Compta amb armaris plens de trofeus, i la
il·luminació és adequada. Hi ha marcadors de joc (caramboles, sèries, etc.) manuals que, molt aviat, han de
ser substituïts per uns marcadors digitals.
En aquest recinte es celebren importants competicions nacionals i campionats, amb una assistència de
públic molt significativa; és per això que compta amb unes petites grades a cada extrem de la sala de joc i
cadires als costats. També hi ha una petita estança que fa les funcions d’ofi
cina, on la Junta es reuneix i on
hi ha els arxius, alguns trofeus i quadres amb fotografies de molta significació pel club.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Punt acolliment. Centre BTT
Mont-roig del Camp - Miami Platja
ÚS PREDOMINANT: Oficina de Turisme

ADREÇA:
C. Aureli Mª Escarré, s/n

TITULARITAT

GESTIÓ

X

Telèfon:

PÚBLICA

X

PÚBLICA
PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

FOTOPLÀNOL VOL 2004

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:
NOMBRE DE PLANTES:

607254544

30,40 m²

1

DESCRIPCIÓ:
Punt d’Acolli
ment del Centre BTT Mont-roig del Camp – Miami Platja.
És una construcció de fusta (casa – bungalow) que s’
utilitza també com a punt d’informa
ció.
Material: 1 ordenador, 1 impressora, 8 bicicletes mountain bike, 8casc, material informatiu, 1 telèfon mòbil.
El Centre BTT Mont-roig del Camp – Miami Platja disposa de més de 130 km (10 rutes) de camins
senyalitzats per a la pràctica d’esport enbicicleta tot terreny.
El Centre disposa de les següents rutes:
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom
Les Planes
Ermita del Peiró
Mare de Déu de la Roca
Els Estels
Estany Salat
Barranc de Vilanova
Terres Noves
Les Arrabassades
Les Pedreres
Castell d’Escornal
bou a Riudecanyes

Km.
15
9
7,5
6,1
15
11,7
23
14,7
17,2
24,22

Dificultat
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Mitjana
Mitjana
Alta
Alta
Molt alta

Color
Verd
Verd
Verd
Verd
Verd
Blau
Blau
Vermell
Vermell
Negre

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Base Nàutica

ADREÇA:
Cala Vienesos – Platja Cristall. Miami

ÚS PREDOMINANT: Activitats esportives

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA
PRIVADA

PLANTA DE SITUACIÓ:

X

PÚBLICA
PRIVADA

FOTOPLÀNOL VOL 2001

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:
NOMBRE DE PLANTES:

1

DESCRIPCIÓ:
L’Estaci
ó Nàutica Salou-Cambrils-Mont-roig. Miami Platja, com Salou i Cambrils, disposa d’u
na Base Nàutica
per a la pràctica d’e
sports nàutics.
L’obje
ctiu principal de la creació de les Bases Nàutiques és la de poder oferir un servei nàutic també fora del
període vacacional d’e
stiu.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Mercat Municipal

ADREÇA:
Carrer Cristòfor Colom

ÚS PREDOMINANT: Abastament

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

X

PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

PÚBLICA

FOTOPLÀNOL VOL 2004

235 m²

NOMBRE DE PLANTES:
DESCRIPCIÓ:
Carrer destinat al mercat municipal tots els divendres de l’any, de
s de les 8 del matí fins les 2 de la tarda.
Es completa amb 20 parades distribuïdes segons el producte que ofereixen.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Mercat Municipal

ADREÇA:
Avinguda Cadis

ÚS PREDOMINANT: Abastament

Telèfon:

TITULARITAT

GESTIÓ

X

PÚBLICA

X

PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

PÚBLICA

FOTOPLÀNOL VOL 2001

2.600 m²

NOMBRE DE PLANTES:
DESCRIPCIÓ:
Carrer destinat al mercat municipal tots els dissabtes de l’any de les 2 de la tarda fins le
s 9 del vespre.
Es completa amb 99 parades distribuïdes segons el producte que ofereixen.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Cementiri de Mont-roig del Camp

ADREÇA:
Mont-roig del Camp

ÚS PREDOMINANT:

Telèfon: 977 83 70 05

TITULARITAT

X

PÚBLICA

GESTIÓ

X

PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

PÚBLICA

FOTOPLÀNOL VOL 2004

3.059 m² superfície edificada,
3.069 m² supe
rfície del solar

NOMBRE DE PLANTES:
DESCRIPCIÓ:
L’Ajuntame
nt de Mont-roig del Camp, és titular i propietari del cementiri, al qual li correspon el ple domini
sobre aquest.
El Cementiri de Mont-roig del Camp, consta de dues parts diferenciades,
- La part vella que correspon a la inicial
- La part nova que és l’ampli
ació.
L’atorg
ament de nínxols es tracta d’
una concessió administrativa, la duració de la qual ve regulada pel
Reglament del Cementiri Municipal.
Tots els nínxols, estan classificats per sectors segons les diferents façanes numerats per blocs i pisos.
El total de nínxols donats en concessió és de 898 fins el dia d’avui.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EQUIPAMENTS EXISTENTS
NOM DE L’EQUIPAMENT:
Cementiri de Miami Platja

ADREÇA:
Miami Platja

ÚS PREDOMINANT:

Telèfon: 977 83 70 05

TITULARITAT

X

GESTIÓ

PÚBLICA

PÚBLICA
PRIVADA

PRIVADA
PLANTA DE SITUACIÓ:

SUPERFÍCIE APROXIMADA DE LA FINCA:

X

FOTOPLÀNOL VOL 2001

2.243 m2

NOMBRE DE PLANTES:
DESCRIPCIÓ:
L’Ajuntame
nt de Mont-roig del Camp, és titular i propietari del cementiri, al qual li correspon el ple domini
sobre aquest.
L’ús d
el Cementiri de Miami Platja va iniciar-se des de l’any 199
7.
L’atorg
ament de nínxols es tracta d’
una concessió administrativa, la duració de la qual ve regulada pel
Reglament del Cementiri Municipal.
Tots els nínxols, estan classificats per sectors segons les diferents façanes, i estan numerats per blocs i
pisos.
El total de nínxols donats en concessió és de 139 fins el dia d’avui.

