QUI HA PARTICIPAT
EN LA SEVA ELABORACIÓ?

El Pla d’Acció Municipal 2016 - 2019 és un
document estratègic que traça les directrius
de l’acció del govern local.
Es tracta d’una eina de planificació estratègica, un full
de ruta que marca les actuacions i les inversions que
s’executaran al llarg d’aquest període. Aquest PAM
s’ha elaborat, per primera vegada, comptant amb la
participació dels agents polítics, socials i econòmics del
municipi, que han aportat un total de 278 accions.

Decidim entre tots
i totes el full de
ruta municipal ﬁns
al 2019.

En l’elaboració del
PAM s’ha emprat
una metodologia
participativa,
implicant 4 NIVELLS
PARTICIPATIUS
perquè les
propostes recollides
en el document
final fossin el
més transversals
possibles.

TREBALLADORS MUNICIPALS

Nivell intern en el qual hi ha participat una part
important de la plantilla de l’Ajuntament, al voltant
d’un centenar de treballadors i treballadores.

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Destaca el fet que hi han participat, en més o menys
implicació, la TOTALITAT dels grups representats al
Ple. Els 8 grups representen més de 4.000 ciutadans
i ciutadanes.

CIUTADANS I ENTITATS

Poca participació directa, però s’ha obert el procés
perquè és un deure. S’han fet 2 tallers participatius,
una enquesta on-line, s’han recollit propostes a través
del programa “Cafès amb l’alcalde” i altres vies com
la telefònica. Hi han participat una seixantena de
ciutadans i una vinenta d’entitats.

EXPERTS VINCULATS AL MUNICIPI

Han ajudat a valorar la viabilitat competencial, econòmica
i legal de les propostes. Han participat 10 experts
vinculats al municipi en matèria de: Educació, Esports,
Cultura i Tradicions, Turisme, Espai Públic, Urbanisme,
Salut, Normativa Municipal, Serveis Socials i Seguretat.

COM S’ESTRUCTURA?
El PAM recull les actuacions en QUATRE GRANS BLOCS,
que defineixen els eixos fonamentals de la gestió municipal:
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En aquest bloc es recullen totes les
actuacions destinades a generar la
complicitat dels ciutadans en la gestió
municipal: la participació ciutadana, la
millora de la comunicació institucional
i la transparència, la modernització
dels procediments, la implantació
integral de l’administració electrònica,
la innovació administrativa i la millora
de l’atenció ciutadana.

3

SERVEIS A LES PERSONES

En aquest bloc s’hi recullen les
propostes
que
afecten
més
directament l’atenció als ciutadans.
Aquestes accions busquen millorar
les polítiques educatives, de joventut,
gent gran i de salut, així com impulsar
una nova i renovada gestió en els
àmbits de cultura, igualtat de gènere,
esports, serveis socials i festes.

IMPULS ECONÒMIC

Es recullen en aquest eix les propostes
de foment de l’economia local i
creació de riquesa, la millora de
l’atenció als agents econòmics del
municipi i l’increment d’oportunitats
laborals i econòmiques per als
ciutadans. En aquest bloc s’hi recullen
les propostes al voltant del Turisme,
la Promoció Econòmica i les Activitats
Econòmiques.

4

ESPAI PÚBLIC

Aquest és l’eix on es recullen les
accions per la millora de la gestió
de la recollida de residus i la neteja
viària, l’accessibilitat de l’espai urbà,
la millora dels equipaments i la
construcció de nous, el manteniment
de les infraestructures i els espais
verds, així com la millora de la
mobilitat i la senyalització viàries, i una
cultura de la seguretat més propera.

GOVERN OBERT

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Creació d’un CONSELL D’ENTITATS que fomenti la
col·laboració entre elles i constitueixi un espai de
posada en comú amb l’Ajuntament amb trobades
periòdiques.
Creació d’un PORTAL WEB per a entitats que
inclogui un espai propi per a cadascuna.
Creació d’una REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA ACTIVA, que serveixi de coordinadora
d’entitats a tots els nivells, tant en el suport a la
tramitació de subvencions com en la participació
d’actes locals i festes de manera coordinada.
Creació d’ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
permanents que facilitin l’escolta activa per part de
l’Ajuntament.
Creació de NOUS CANALS DE PARTICIPACIÓ i
consultes ciutadanes on-line.

OBJECTIUS

COMUNICACIÓ I
TRANSPARÈNCIA
Impulsar els PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS en les
partides d’inversions en els nuclis i urbanitzacions.
Fer referèndums o altres processos participatius per
decidir grans inversions (per exemple, pressupostos
participatius).
Impuls d’un PLA ESTRATÈGIC DEL MUNICIPI que
compti amb les aportacions de tots els ciutadans
i tots els agents socials, econòmics, polítics i
institucionals de Mont-roig del Camp. Disseny
conjunt del municipi que volem en el futur.
CONSULTA CIUTADANA per proposar un canvi de
nom del nostre municipi que inclogui Miami Platja,
el que permetria donar-li una projecció exterior més
potent a la nostra marca de ciutat.
Fer plens en HORARIS ACCESSIBLES A LA
POBLACIÓ, per tal de facilitar l’assistència. Fer-ne
de tant en tant en dissabte per facilitar l’assistència
dels propietaris que viuen fora.
AJUDAR A LES ENTITATS, per exemple, facilitantlos-hi locals sempre que sigui possible.

Posar en marxa una APLICACIÓ MÒBIL que
permeti als ciutadans accedir a la informació
municipal més rellevant de manera immediata i
fàcil, i que permeti fer arribar avisos dels ciutadans
per a què l’Ajuntament pugui actuar (desperfectes,
brutícia, etc.).
Crear una REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
en format paper, que permeti als ciutadans,
especialment aquells que no són usuaris d’Internet
i la gent gran, tenir coneixement de tot allò que fa
l’Ajuntament, garantint la igualtat d’oportunitats en
l’accés a la informació.
Ampliar els mecanismes de TRANSPARÈNCIA de
l’Ajuntament, avançant en les línies plantejades per
la Llei de Transparència recentment aprovada.
CONTRACTAR un “comunity manager” municipal.

OBJECTIUS

INCREMENTAR en la mesura possible la partida
pressupostària per a què les entitats puguin adquirir
material per a les seves activitats.

Fomentar la
participació activa de les
entitats i la ciutadania en
la presa de decisions, la
gestió municipal i implicarlos en la planificació del
futur del municipi.

DONAR SUPORT A LES ENTITATS en l’organització
d’actes i activitats aportant-los suport econòmic,
material i logístic quan es fan en via pública.
FER TALLERS I XERRADES per a les famílies.

Millorar la comunicació
amb els ciutadans per
garantir el seu dret a
la informació i perquè
l’Ajuntament escolti
la seva veu.

Facilitar als NOUS VEÏNS un manual de benvinguda
amb un catàleg de serveis, equipaments, entitats,
activitats i comerços que ofereix el nostre municipi.
Impulsar ESPAIS DE TROBADA entre els ciutadans i els
representants polítics, que permetin una comunicació
directa, sense intermediaris, fluida i horitzontal.
Crear un RESPONSABLE MUNICIPAL per cada
nucli, encarregat de recollir queixes, resoldre
temes, que estigui pendent de reunir la informació i
la derivi a l’Ajuntament i viceversa.
Donar a CONÈIXER LES ACTIVITATS organitzades
per les entitats. Suport de l’Ajuntament en la difusió
de l’existència i activitats de les entitats.

MODERNITZACIÓ
DE L’ADMINISTRACIÓ
OMAC VIRTUAL: Oferir per via telemàtica els
tràmits que es fan a l’Ajuntament, millorant el servei
que es dóna als ciutadans, agilitzant la resolució
dels mateixos, simplificant els tràmits i evitant
desplaçaments innecessaris.

Creació d’una LÍNIA DE WHATSAPP o similar per a
l’atenció immediata de consultes bàsiques a través
del mòbil.
Implantació del sistema de CITA PRÈVIA, que eviti
cues per a la realització d’alguns tràmits.

Implantació de la SIGNATURA ELECTRÒNICA
per als documents municipals per agilitzar els
procediments i els tràmits.

Establir un SISTEMA DE CONTROL de la despesa
pública, especialment en les contractacions
externes, promovent una nova cultura política de
gestió dels recursos públics, amb un major control
de la despesa.

MILLORAR ELS SISTEMES de telecomunicacions
de l’Ajuntament per tal que sigui possible el
desplegament de l’administració electrònica.

CANVI PROGRESSIU de la flota de vehicles
municipals per altres de tipus elèctric, que redueixin
la despesa en carburant i la contaminació ambiental.

ATENDRE LES SOL·LICITUDS I INSTÀNCIES dels
ciutadans contestant sempre i en la major brevetat
possible. Agilitzar els temps de resposta actuals.

SECTORITZACIÓ DEL MUNICIPI en zones urbanes
(districtes) que millorin la gestió municipal, la
prestació de serveis i la participació dels veïns en la
presa de decisions.

MILLORAR L’ATENCIÓ a les OMAC.
Dotar un espai per tal que els ciutadans puguin
tractar amb MAJOR PRIVACITAT alguns temes
quan van a les OMAC.

OBJECTIUS
Simplificar els tràmits,
desplegar l’administració
electrònica, millorar
el servei i l’atenció
als ciutadans.

Implantació, a través de BASE, d’un sistema de
PAGAMENT DELS TRIBUTS municipals de manera
més fraccionada.
MANCOMUNAR els serveis municipals amb altres
pobles veïns per tal d’estalviar costos i millorar la
seva eficiència.
INCENTIVAR LA FORMACIÓ I EL RECICLATGE del
personal de l’Ajuntament i de les empreses municipals.
AUGMENTAR EL CONTROL sobre l’eficàcia i el
compliment de les obligacions del personal municipal.
TRASLLADAR la seu de l’Ajuntament a l’edifici antic
(Casa de Cultura).

IMPULS ECONÒMIC

TURISME
Creació d’un PLA ESTRATÈGIC DE TURISME que
permeti planificar conjuntament amb tots els agents
turístics locals la promoció del municipi.
Creació d’una TAULA DE TURISME que serveixi
com a plataforma d’interlocució entre el sector
i l’Ajuntament per a l’orientació, planificació,
seguiment i supervisió del Pla Estratègic de Turisme.
RENOVACIÓ DEL CENTRE BTT, convertint-lo en un
Punt d’Acolliment (amb seus a Miami Platja i a Montroig) que dinamitzi aquest recurs turístic esportiu
per incrementar el nombre de públic visitant.
CANVIAR LA UBICACIÓ de la Base Nàutica per
poder ampliar-ne el seus serveis en un punt més
estratègic i adequat a les activitats nàutiques.
NOVA SEU DE TURISME a Miami Platja que pugui
donar un millor servei d’atenció als visitants. Cap
dels punts actuals reuneix els requisits mínims per
ser considerada una Oficina de Turisme amb prou
categoria en un municipi turístic com el nostre.

OBJECTIUS
Planificar
estratègicament el principal
motor econòmic local,
millorar les infraestructures
i productes turístics.

Implantar ZONES WIFI gratuïtes a les zones
turístiques del municipi.

Donar suport a la PROMOCIÓ dels allotjaments
turístics.

Fer un PLA DE SENYALITZACIÓ específica en
l’àmbit turístic, que permeti modernitzar els plànols
i cartells de benvinguda del municipi, la millor
visibilitat dels punts d’informació i la col·locació de
pantalles led sempre que sigui viable.

Estudiar la possibilitat d’AMPLIAR L’OFERTA de
càmpings i de serveis complementaris.

Producte específic per al TURISME ESPORTIU.
Producte específic per al TURISME DE GOLF.
Producte específic per al TURISME SÈNIOR (gent gran).
Producte específic per a les REUNIONS DE TREBALL
D’EMPRESES i trobades de comitès d’empreses
d’altres països que busquen destinacions turístiques
per a dur-les a terme.
Apostar pel producte TURISME FAMILIAR.
Suport al PREMI D’INVESTIGACIÓ sobre el Turisme
al municipi impulsat per la URV conjuntament amb
l’Ajuntament.
FOMENTAR la creació i la millora d’allotjaments
turístics i de restauració en tot el municipi. Facilitar
la creació d’altres tipus d’establiments turístics a
prop de la costa, també comercials.
Impulsar un PLA DE FORMACIÓ destinat al sector
empresarial perquè coneguin els serveis turístics
que ofereix el municipi.

Demanar a Costes de l’Estat que faci actuacions de
PROTECCIÓ I MILLORA dels accessos i dels serveis
a les platges i cales.
AMPLIAR EL PERÍODE D’EXPLOTACIÓ dels negocis
de cales i platges. Ampliar la temporada d’obertura
dels xiringuitos de la platja (cap a octubre).
Impulsar l’obertura de MAS MIRÓ tan aviat
com es pugui i amb el menor cost possible per a
l’Ajuntament. Procurar la màxima implicació de la
Fundació Miró per aconseguir l’exposició d’obres
originals. Senyalitzar, fer un aparcament i millorar
l’entorn per fomentar les visites a Mas Miró.
Rehabilitar la RUTA MIRÓ: millorar la senyalització i
la seva conservació.
IMPULSAR el turisme actiu amb més accions
de promoció de les rutes de BTT, senderisme i
cicloturisme, i garantir una bona conservació i
senyalització de les rutes.
REVITALITZAR l’Ermita Mare de Déu de la Roca,
juntament amb el Patronat.
Posar una OFICINA DE TURISME a l’Església Vella/
nucli antic.

Realitzar programes de DIVULGACIÓ I DIFUSIÓ
del patrimoni amb l’elaboració d’una guia sobre el
patrimoni del nucli antic, la senyalització de rutes
i itineraris de visita. Disposar d’una publicació
informativa amb tot el patrimoni històric de Montroig, els productes de proximitat i les tradicions.
Promocionar turísticament els trets identitaris del
nucli de Mont-roig. Aprofitar el volum de turisme
de platja existent per promocionar el poble i les
tradicions.
IL·LUMINACIÓ dels edificis catalogats.
DONAR FACILITATS I FOMENTAR L’OBERTURA
D’ALLOTJAMENTS, fent un catàleg en col·laboració
amb propietaris d’edificis buits del nucli antic o
d’altres zones com eina d’atracció d’inversors.
Habilitar una PLATJA PER A GOSSOS.

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

RENOVAR LA SENYALITZACIÓ COMERCIAL,
aprofitant les estructures ja existents, per a què
sigui actualitzable, incloent la informació d’activitats
que es realitzen per fer-los punts de referència per
als ciutadans i els turistes.

MODERNITZAR la Borsa de Treball, millorant
el servei que dóna actualment el web per fer-lo
informativament més útil i més àgil en la mediació
de la recerca de feina i la contractació de persones
aturades per part de les empreses.

Posar en marxa un CENTRE D’EMPRENEDORIA
I OCUPACIÓ, amb viver d’empreses, assessoria a
empreses, formació, acompanyament a aturats,
tutoria d’emprenedors...

INCENTIVAR la implantació d’empreses que
generin ocupació al municipi amb la bonificació
d’impostos municipals. Facilitar als emprenedors
l’inici del seu negoci al municipi reduint els impostos
si s’hi instal·len.

Enfortir el CLUB DE FEINA.
Fer un PLA DE SUPORT als empresaris locals
d’assessorament, formació, innovació o qualsevol
aspecte que puguin necessitar per al seu
desenvolupament.
AGILITZAR ELS TRÀMITS administratius relacionats
amb la creació de noves empreses.

OBJECTIUS
Promocionar el
comerç local, activar
econòmicament el sector,
impulsar la formació
ocupacional i laboral i
acompanyar les persones en
la recerca de treball.

FOMENT de l’associacionisme comercial com a
font de projecció, professionalització i promoció del
sector.
FOMENTAR L’OCUPACIÓ de veïns del municipi
que es trobin a l’atur mitjançant la bonificació a les
empreses locals que en contractin.
PROMOURE LA COMPRA als comerços del
municipi i el consum de productes locals per part
dels restauradors.
REALITZAR ACCIONS de promoció del comerç
local mitjançant publicitat, activitats i jornades
durant tot l’any, amb la complicitat de les
associacions comercials.
ESTABLIR MESURES per recuperar l’activitat
comercial en locals buits, promocionant els espais
comercials més adients.
Fomentar la INSTAL·LACIÓ DE COMERÇOS al
casc antic per fer-lo més atractiu turísticament.

Potenciar CURSOS D’EMPRENEDORIA per donar
sortida a la gent que ha patit la crisi. Fer cursos de
formació dirigits a persones aturades.
Treballar perquè les empreses de telecomunicacions
posin FIBRA ÒPTICA a tot el municipi.
Facilitar la INSTAL·LACIÓ D’EMPRESES al polígon,
analitzant el perfil idoni d’empreses que poden
instal·lar-s’hi en funció de les característiques del
mateix i donant ajuts amb la condició de contractar
gent del poble.
Potenciar i dinamitzar el comerç local potenciant
l’AVINGUDA BARCELONA.
Donar INCENTIUS A NOUS COMERÇOS perquè
s’instal·lin al municipi.
Potenciar la contractació d’EMPRESES LOCALS.

Creació d’una ÀREA ESPECÍFICA al web municipal
per a la informació relativa a les activitats, que pugui
resoldre dubtes bàsics evitant desplaçaments o
consultes a l’Ajuntament.
Creació d’un mapa de CAPACITAT ACÚSTICA del
municipi, que indiqui la zonificació acústica, els
valors límit, els horaris, usos del sòl...
Elaborar un PLA D’INSPECCIONS anual per al
correcte control de les activitats econòmiques.
Facilitar la tramitació d’ACTIVITATS COMERCIALS
per als nous establiments amb un suport des del
nou Centre d’Emprenedoria i Ocupació.
Organitzar programes de DINAMITZACIÓ DEL
COMERÇ i de millora de la imatge, que promoguin
la renovació del comerç existent i fomenti la
instal·lació de nous comerços i empreses.
Condicionar els AJUTS/SUBVENCIONS donades
per l’Ajuntament a les activitats econòmiques al
compliment de la normativa laboral i l’ordenança
municipal.

OBJECTIUS
Facilitar la tramitació de
les activitats comercials per als
nous establiments i organitzar
programes de dinamització
del comerç i la seva imatge.

EDUCACIÓ
Construcció d’una NOVA LLAR D’INFANTS
municipal a Miami Platja per atendre la demanda
de places actual, que provoca llistes d’espera.
CONSTRUCCIÓ d’una nova llar d’infants municipal
a Mont-roig, actualment mancada d’espai i amb un
mòdul prefabricat.
Demanar el TRASLLAT DELS MÒDULS de la
secció d’institut a Miami Platja a una zona cèntrica
i equidistant entre els dos centres d’educació
primària d’aquest nucli.

SERVEIS A
LES PERSONES

Convertir les actuals Aules de Música del municipi
en centre homologat “ESCOLA DE MÚSICA”, que
permetin que els estudis impartits siguin reconeguts
com oficials.
Treballar perquè la Generalitat ampliï la FORMACIÓ
PROFESSIONAL existent.

Posar en marxa una ESCOLA D’ADULTS que
fomenti l’aprenentatge al llarg de tota la vida,
impulsi capacitats, enriqueixi coneixements i les
competències tècniques i professionals de la
població adulta.
Tallers de CIVISME URBÀ.
IMPULSAR I OMPLIR de contingut el Consell
Escolar Municipal.
Demanar la CONSTRUCCIÓ d’un institut i del CEIP
Marcel·lí Esquius a Miami Platja, i reforma del CEIP
Mare de Déu de la Roca de Mont-roig.
Negociar LÍNIES DE TRANSPORT per tal que
l’alumnat del municipi pugui accedir fàcilment als
municipis on estudien formació de grau mitjà i
superior no disponibles aquí.
Crear un PLA EDUCATIU D’ENTORN.
Vetllar pel CORRECTE FUNCIONAMENT dels
equipaments escolars aportant els recursos que
estiguin a l’abast de l’Ajuntament.

OBJECTIUS

Sol·licitar l’AMPLIACIÓ dels Batxillerats disponibles.
Demanar que la GENERALITAT potenciï la ESO,
l’FP i el BAT del municipi.

Incrementar la
formació professional,
millorar la formació de la
població adulta i adequar
els centres educatius a
les necessitats reals del
municipi.

ESPORTS
MILLORAR les instal·lacions esportives municipals.
Crear-ne de noves.
Unificar la INFORMACIÓ ESPORTIVA del municipi
a les seus esportives, incloent-hi les que publiquen
les entitats de l’àmbit.

JOVENTUT
Habilitar ESPAIS PÚBLICS a l’aire lliure per a la
pràctica esportiva. Millorar els camps de futbol i
bàsquet que hi ha a la plaça de l’Església i els camps
de bitlles, fer pistes noves de bitlles i de petanca...

Actualitzar l’OFERTA ESPORTIVA que realitza
l’Ajuntament.

Promoure els HÀBITS DE VIDA SALUDABLES i la
pràctica d’exercici físic entre els diferents col·lectius
(dones, gent gran, joves...). És important implicar
tots els grups d’edat: des dels 3 fins la gent gran.

Foment de l’ESPORT EXTRAESCOLAR, treballant
conjuntament amb les AMPAs i les escoles i donant
suport a les seves necessitats.

Ampliar l’OFERTA ESPORTIVA per a gent gran
(pavelló esportiu, parcs amb màquines esportives,
marcant recorreguts per poder fer rutes caminant...).

Posar GESPA ARTIFICIAL als camps de futbol del
municipi.

Millor aprofitament de l’HORARI del poliesportiu i
millor coordinació.

Impulsar la CREACIÓ de noves infraestructures
d’esports emergents.

Promoció i suport als ESPORTISTES LOCALS, fent
una gala de l’esport local que els reconegui.

Més ACTIVITATS DIÀRIES d’esport a les platges.

OBJECTIUS
Millorar el servei i les
instal·lacions esportives, fer
una política de foment de
l’esport i de reconeixement
als esportistes locals.

PROGRAMA KDAT (Setmana de la Salut, Pànic,
programació de barrakons, tornejos festius,
activitats de Nadal).
PROGRAMA TOKL2 (conjuntament amb l’Ajuntament
de l’Hospitalet, organització de sortides mensuals
subvencionades per als joves).
PLA DE FORMACIÓ JUVENIL, que permeti als
joves obtenir títols alternatius a la formació reglada
a través de cursos intensius i econòmics. Coordinat
amb l’àrea d’Educació.
Programa “VULL TREBALLAR!”, un programa
d’acció per donar suport als joves i acompanyar-los
durant el procés de recerca de feina. Coordinat amb
Promoció Econòmica. Línia específica de la borsa
de treball per a gent jove.
Projecte de foment de la INTEGRACIÓ SOCIAL
dels joves del Barri de la Florida i Miami Platja, i
de prevenció adreçat especialment als adolescents
que es concentren al voltant del Casal de Joves.

OBJECTIUS
Promoure l’oci
saludable entre els joves,
incrementar les seves
possibilitats d’accés al món
laboral, fomentar la integració
dels joves conflictius i millorar
les seves perspectives vitals i
de futur.

Creació d’un PLA D’HABITATGE SOCIAL per a
joves, impulsant una borsa d’habitatges de lloguer
o compra social d’aquells que estiguin buits, o bé
impulsant la construcció d’habitatges socials. Fer-ho
de manera coordinada amb empreses immobiliàries
locals i entitats bancàries.
Impulsar el sistema de GARANTIA JUVENIL entre
les persones joves del municipi per facilitar-los la
inserció laboral i l’accés a accions formatives.
Fomentar l’ASSOCIACIONISME JUVENIL i donar
suport a les activitats proposades pel col·lectiu jove
del municipi.
AMPLIAR ELS HORARIS de les zones esportives i
dels casals de joves: obrir els caps de setmana.
ELABORACIÓ d’un Pla Local Estratègic de Joventut.

SERVEIS SOCIALS
Impulsar un PROJECTE DE RECICLATGE de llibres
de text i de subvenció de llibres i material escolar.
Crear un fons de SUBVENCIÓ per a les activitats
extraescolars i esportives en casos en què l’activitat
per al menor sigui recomanada professionalment.
Impulsar el SERVEI D’AJUDA A DOMICILI per a
aquelles famílies que tenen fills i viuen en situació
de risc, i per a persones dependents.
AJUTS SOCIALS per a persones i famílies en
situacions puntuals, urgents i bàsiques. Augmentar
la partida pressupostària d’ajuda a les famílies amb
risc d’exclusió.
Mantenir les PLACES PÚBLIQUES sufragades per
l’Ajuntament i el suport a l’accés al Centre de Dia
per a Gent Gran.

OBJECTIUS
Incrementar el suport
a les famílies amb dificultats,
atendre les persones amb
dependència i promoure’n
la seva autonomia, enfortir
l’atenció social primària i
fomentar la integració dels
nouvinguts.

SALUT PÚBLICA
Impulsar el servei de TRANSPORT ADAPTAT
per a persones amb discapacitat en els seus
desplaçaments als serveis socials especialitzats o
altres serveis que n’afavoreixin la seva integració i
millorin la seva qualitat de vida.
Millorar la GESTIÓ DELS EQUIPS bàsics d’atenció
social primària.
CONTRACTAR PERSONAL per tal de mantenir el
menjador social, destinat a persones sense recursos.
Mantenir el BANC D’ALIMENTS.
Impulsar una OFICINA MUNICIPAL D’ACOLLIDA
D’IMMIGRANTS que els doni informació, els orienti
i ajudi a integrar-los al municipi.
Crear l’OFICINA D’HABITATGE LOCAL facilitant
l’accés a l’habitatge del jovent, gent gran i persones
en situacions de risc d’exclusió social. Creació d’un
servei de mediació hipotecària. Declaració del
municipi “lliure de desnonaments”, adoptant les
mesures necessàries per evitar el desnonament de
primeres residències al municipi, especialment en
el cas de famílies amb menors. Fer un inventari de
vivendes bancàries o abandonades per utilitzar-les
com habitatge social.

Creació d’una BORSA D’HORES amb intercanvi
de serveis.
Creació del PLA D’INCLUSIÓ SOCIAL.
Manteniment del MENJADOR ESCOLAR
funcionament en períodes vacacionals.

en

Recuperació del PLA MODEL, mesures per
a l’Ocupació i el desenvolupament local, un
macroprojecte social i de lluita contra la crisi.
Plantejar la possibilitat de fer un CENTRE CÍVIC
amb activitats.
Bonificar a les EMPRESES DEL MUNICIPI que
incorporin a la seva plantilla persones en risc
d’exclusió social.
Creació d’un CENTRE DE DIA a Miami Platja.
Creació d’un PLA D’ASSESSORAMENT I
FACILITACIÓ DE TRÀMITS per a l’aplicació de la
Llei de Dependència.
Fer CONVENIS AMB PROPIETARIS d’edificis buits
del nucli antic per rehabilitar-los a canvi d’utilitzarlos com a habitatge social.

Fer ACTIVITATS CONJUNTES amb els Centres
d’Atenció Primària que potenciïn la salut preventiva
dels veïns i veïnes com caminades, xerrades, etc.
Impulsar la XARXA DE CAMINANTS URBANS
a Miami Platja, que fomenti l’hàbit saludable de
caminar pel municipi, a l’hora que es crea un nexe
de coneixement i lligam envers el propi entorn.
Programa “Població cardioprotegida”, que prevegi
la INSTAL·LACIÓ DE DIVERSOS DEA en tot el
municipi. Donar cursos de formació al personal i a la
població en la seva utilització. Incloure un mapa de
punts amb DEA de tot el municipi al web municipal.
Publicitar el PLA DE CONTROL DE PLAGUES
d’insectes i rosegadors i els tractaments que fa
l’Ajuntament. Fer campanyes d’informació a la
població i de consells de prevenció.
CONTROLAR LES PALMERES malaltes o extingides
a causa del morrut al municipi.
IMPLANTAR PROGRAMES DE PREVENCIÓ i
informació sobre la drogodependència, la salut i la
qualitat de vida d’adolescents i joves.
Lluitar per un CAP OBERT LES 24 HORES i per
tenir més serveis sanitaris al municipi.

OBJECTIUS
Potenciar la prevenció
i la promoció de la salut,
enfortir la prevenció i el
control de plagues.

IGUALTAT
Posar en marxa el PROGRAMA “Jo vull ser...”,
amb activitats de lleure educatiu (tallers, xerrades,
conferències) que treballin els valors de la igualtat
entre la població escolar.
Impulsar un PROGRAMA DE FOMENT de la
integració social de les dones, especialment per a
aquelles més vulnerables (en situació d’atur, en risc
d’exclusió social, víctimes de violència masclista, etc.).
Elaboració del PLA D’IGUALTAT municipal i
formació en gènere.

FESTES

GENT GRAN

Fer CICLES DE CINEMA infantil i d’adults en
col·laboració amb la regidoria de Cultura.

Programa de CONFERÈNCIES I TALLERS pensats
per al col·lectiu.

Crear un nou CONCURS DE GUARNIMENT de
Carrosses per Reis.

Cooperació amb les escoles per fer INTERCANVIS
D’EXPERIÈNCIES, amb conta-contes als casals on
els avis puguin explicar contes als petits.

IMPULSAR UNA JORNADA “Foodtruck” que
inclogui una exposició de foodtrucks amb oferta
culinària, inflables per als petits i actuacions nocturnes.
Celebració de la DIADA INTERNACIONAL DE LA
INFÀNCIA, amb inflables, pintures i berenar.
DISCO JUVENIL LIGHT per a adolescents entre 15 i
18 anys, amb celebració periòdica, en col·laboració
amb l’Àrea de Joventut.
Impulsar COMITÈS DE SAVIS o coordinadores
de festes populars per tal de dissenyar les
programacions de les festes majors amb la
incorporació de la participació ciutadana.

Programa “DIMARTS DE BATALLETES!”, a través
dels quals els avis puguin explicar les seves
experiències i recordar capítols interessants de les
seves vides.
Crear el CONSELL DE LA GENT GRAN per establir
les actuacions i activitats prioritàries per millorar la
qualitat de vida d’aquest col·lectiu al municipi.
Crear un OBSERVATORI DE LA GENT GRAN en
el marc del Pla de Barris, amb un sistema que sigui
extensiu a la resta del municipi, i que permeti fer
un cens de les persones grans, dependents o amb
necessitats especials, que viuen al municipi.

MILLORAR LA IMATGE de la zona de Miami Platja
amb més activitats lúdiques i recuperar la festa de
la N340.

OBJECTIUS
Educar en la igualtat
com a garantia d’un
futur sense masclisme
al municipi, fomentar la
igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.

OBJECTIUS
Incidir en una oferta
d’oci i festiva alternativa
a les celebracions
tradicionals, implicar les
entitats i la ciutadania en
la programació de festes
majors i tradicions.

OBJECTIUS
Millorar la qualitat
de vida de les persones
d’edat avançada fomentant
l’envelliment actiu.

Implicar a la gent gran en ACCIONS DEL DIA A
DIA del municipi (per exemple, fent que siguin
ells els que controlen el trànsit a les escoles a les
entrades i sortides).
Facilitar TRANSPORT PÚBLIC GRATUÏT per als
majors de 65 anys en les línies interurbanes, que
són les competents a l’Ajuntament.
Crear un SERVEI D’ASSISTÈNCIA PER A GENT
GRAN que viu sola amb voluntariat (per ajudarlos en les tasques diàries: anar a comprar, fer
companyia, sortir a passejar...).

CULTURA
Fer EXPOSICIONS d’artistes locals i foranis sobre
diverses disciplines, per tal de promoure’ls.
CONCURS DE CONTES tant infantils com per a
adults, amb premis especials per a contes il·lustrats
pel mateix autor, i amb presentacions d’aquests
contes a les escoles.
Potenciar el CONCURS LITERARI Vila de Montroig, fent edicions de les obres guanyadores de
manera periòdica.
Impulsar nous CICLES TEATRALS: infantil, de teatre
amateur, i de cabaret, teatre o musicals per a adults,
monòlegs, humoristes, etc.
Programa “AL FONS, TOTS SOM NENS”, on
pares, fills i filles tinguin l’oportunitat de venir en
família a explicar contes, viatges o experiències a
les biblioteques.

OBJECTIUS
Fomentar la cultura
musical, literària, artística
i teatral al municipi, donar
suport a la creació local,
incrementar l’afluència de
públic a les bibilioteques
municipals.

DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES amb
l’organització d’activitats, com xerrades, tallers,
espectacles de petit format destinat a públic
familiar que estiguin lligats al foment de la lectura,
amb l’objectiu d’acostar els ciutadans a aquests
equipaments municipals.

Fer un FESTIVAL MUSICAL a les cales de Miami Platja.

Impulsar un PREMI DE RECERCA HISTÒRICA LOCAL.

Fer una GALA-CONCERT BENÈFIC anual, amb
artistes del municipi, amb recaptació per a les AMPAs
o per a famílies amb situació de vulnerabilitat.

Reorganització de tots els EQUIPAMENTS
MUNICIPALS existents a Mont-roig per optimitzar
la utilització d’espais, tant per a instal·lacions
municipals com per a millorar-ne la disponibilitat
per a què les entitats puguin fer les seves activitats.

Renovació dels EQUIPS INFORMÀTICS de les
biblioteques i millora i adequació de la xarxa Wifi.

VALORAR EL PATRIMONI: catalogació, protecció,
itineraris, visites guiades i plafons informatius. Protecció
del patrimoni arqueològic i històric del municipi.
Impulsar la recuperació, conservació i promoció dels
recursos culturals i dels espais naturals del municipi
(com el nucli de Miramar, el búnquer de la Pixerota, els
rentadors, la Mina de les Nines, la Font d’en Solé...).

Celebració dels 30 ANYS DE LA BIBLIOTECA de
Mont-roig i 15 anys de la de Miami Platja, amb
diverses activitats i editar material per difondre-les.

CONTINUAR IMPULSANT, conjuntament amb les
entitats, l’oferta cultural de cursos, tallers i activitats
lúdiques i culturals.

Impulsar l’AULA DE MÚSICA, amb l’organització
de cursos de cant, instruments o teatre musical, i
de concerts didàctics a les mateixes instal·lacions
de l’aula oberts a tot el públic, i millorar-ne les
instal·lacions i la qualitat docent.

Potenciar, mantenir i recuperar-ne les TRADICIONS
CULTURALS del municipi.

Crear el projecte “CLUB DE VIATGES” en el marc
de les biblioteques, espais on els usuaris puguin
compartir les seves experiències viatgeres.

Donar continuïtat al cicle SONS DE NIT DE
L’ERMITA.
Impulsar un nou PROGRAMA DE CONCERTS
de diversos estils (clàssica, musicals, jazz, blues,
rock, etc.) al Polivalent de Miami i al K1, fora de la
temporada d’estiu.
Incloure un CONCERT FIX DE NADAL, per Sant
Esteve o Reis.

RECUPERAR EL CINEMA a la fresca i fer cinema al
Polivalent de Miami Platja a preus populars, sempre
que hi hagi demanda.
Creació d’una secció local a les BIBLIOTEQUES DE
MONT-ROIG I MIAMI PLATJA.
Crear una COMISSIÓ assessora sobre temes de
patrimoni (històric i arquitectònic) i tradicions.

Donar suport a les entitats culturals del municipi
GARANTINT ESPAIS apropiats per a les seves
activitats. Promoure als creadors i artistes locals del
municipi contribuint així a la seva difusió.
Impulsar la DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS
d’interès local i la recerca sobre la història dels
diferents nuclis del municipi. Digitalització dels fons
documentals històrics referents a Mont-roig.
Promoure la recuperació de la COLLA GEGANTERA
de l’Ajuntament a mans d’una o més entitats
del poble.

Posar en valor el
patrimoni tot impulsant la
catalogació, protecció,
itineraris, visites guiades i
plafons informatius; protegint
el patrimoni arqueològic i
històric del municipi.

MEDI AMBIENT
MANTENIMENT I MILLORA DE CAMINS. Asfaltar
camins rurals més transitats.
NETEJA I CONDICIONAMENT de lleres i barrancs,
per evitar la proliferació d’incendis i facilitar el
curs de les aigües. Requerir la neteja de finques
rústiques i solars privats. Foment de la conservació
de les finques i les parcel·les per evitar la proliferació
d’incendis, requerint activament als propietaris la
seva neteja i realitzant execucions subsidiàries en els
casos de més necessitat.

ESPAI PÚBLIC

Pla d’avaluació de riscos del litoral, que suposa una
anàlisi de tots els riscos que es poden produir a les
platges del municipi i els mecanismes necessaris
per a la seva reducció. Necessari per ACONSEGUIR
BANDERES BLAVES.
Creació d’una Agrupació de Defensa Forestal que
vetlli per la PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL del
municipi, format per voluntaris que realitzin vigilància i
neteja dels boscos.
MANTENIMENT I MILLORA del PEIN de l’ermita.

OBJECTIUS
Incrementar el
compromís mediambiental
del municipi i prevenir
desastres naturals.

RECUPERAR LA FESTA DE L’ARBRE com a eina de
sensibilització ambiental dels nens dels tres centres
escolars del municipi.
Creació del PLA DE GESTIÓ CONTRA INCENDIS a
les urbanitzacions.
Planificar i gestionar el sistema d’ESPAIS VERDS
URBANS per tal que afavoreixin la intercomunicació
entre zones verdes (camins de muntanya i trajectes de
bicicleta i a peu en entorns agradables).
Demanar a Foment poder habilitar un pas alternatiu
per CREUAR EL BARRANC DE RIFÀ.
Crear una BORSA DE TREBALL AGRÍCOLA i fomentar
la formació.
Promocionar el CONSUM DELS PRODUCTES
LOCALS des d’una perspectiva de promoció turística
(jornades gastronòmiques de la carxofa/ patata/calçots
amb oli de Mont-roig-Miami Platja, etc.), i impulsar un
Mercat de Pagès.
FACILITAR ELS TRÀMITS administratius municipals
per al col·lectiu agrícola.
Impulsar la CREACIÓ D’UN MERCAT DE PAGÈS per
promocionar la producció agrícola local i els productes
ecològics.
Promocionar la realització de JORNADES TÈCNIQUES
AGRÍCOLES.
MILLORAR LA COMPETÈNCIA municipal en jardineria.
MILLORAR LA IMATGE de les entrades i accessos al
municipi.

SEGURETAT CIUTADANA
I MOBILITAT

URBANISME
Modificar el Planejament general (POUM) per
MILLORAR LA GESTIÓ URBANÍSTICA del municipi.

Desplegar la SENYALITZACIÓ VERTICAL I
HORITZONTAL de trànsit que resta per executar
a diversos àmbits del municipi. Incloure-hi plànols
d’ubicació i llocs d’interès. Millorar i/o mantenir
la senyalització existent. Implantar la senyalització
orientativa als nuclis de Miami Platja i Mont-roig poble.

Realitzar campanyes de conscienciació sobre l’ús del
VEHICLE ECOLÒGIC, la bicicleta i el transport públic.

Fer PASSOS DE VIANANTS ELEVATS a zones
urbanes on la velocitat dels vehicles és alta.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM per incloure
la tipologia de pèrgoles lleugeres.

Instal·lar NOUS PUNTS DE CÀRREGA de vehicles
elèctrics a les zones més massificades de trànsit dins
el municipi.

Fer un enllaç amb BUS DEL POBLE A L’ESTACIÓ
DE TRENS sempre que hi hagi prou demanda.

Incloure al WEB MUNICIPAL la informació sobre els
tràmits que es poden realitzar en aquest àmbit.

Participar anualment a la SETMANA EUROPEA DE
LA MOBILITAT SOSTENIBLE.

Aconseguir una POLÍTICA DE PROXIMITAT i de
relació entre la policia i el ciutadà.

FACILITAR TRANSPORT PÚBLIC els caps de
setmana per anar a l’Hospitalet i Cambrils sempre
que hi hagi prou demanda.

MODIFICAR L’ORDENANÇA de règim de comunicació
d’obres i serveis per adaptar-la a la nova normativa.

Realització d’un CARRIL BICI per connectar els
dos nuclis urbans i les urbanitzacions del municipi.
Posar aparcaments per a bicicletes. Fer un carril
per a vianants a l’Avinguda Casalot i l’Avinguda Gil
Vernet per facilitar la mobilitat dels ciutadans que
van a peu.

Fer un PARC DE LA MOBILITAT amb circuïts
senyalitzats per a ús didàctic (escolars) i altres activitats.

Fomentar la millora del TRANSPORT PÚBLIC per
enllaçar amb poblacions properes.

Foment de l’EDUCACIÓ VIAL I VIÀRIA, amb un
programa d’educació en els centres educatius
i campanyes de sensibilització de la ciutadania
(tallers, xerrades...).

Resoldre UN PAS PER A VIANANTS entre la
urbanització Solemio i el nucli de Miami que no hagi
de travessar la N340.

Millora del servei i la senyalització del BUS
MUNICIPAL. Ampliar-ne l’horari de servei a les
tardes sempre que hi hagi prou demanda.

OBJECTIUS

Organització de xerrades i tallers informatius per
prevenir CONFLICTES A LES XARXES SOCIALS,
advertint de al perillositat que pot comportar un
mal ús.
Que la Policia continuï CONTROLANT
PERSEGUINT el tràfic d’estupefaents.

I

Crear una OFICINA DE LA POLICIA LOCAL al nucli
de Mont-roig.

Millorar la mobilitat, la
seguretat i la senyalització
viàries, apropar l’atenció
de la policia local als
ciutadans i millorar el
servei de transport urbà.

Millorar els ACCESSOS A LA PART COSTANERA de
Miami Platja, lligades a la supressió de la via del tren.
Incrementar i fer més eficient la VIGILÀNCIA
MUNICIPAL.

INFORMATITZAR la gestió del departament
d’Urbanisme a través d’un gestor d’expedients que
millori la tramitació en matèria urbanística.
IMPULSAR ESTUDIS per al desenvolupament
urbanístic del municipi en col·laboració amb la URV.
ELIMINAR LA BUROCRÀCIA i agilitzar tràmits.
Incentivar i bonificar la REHABILITACIÓ DE
FAÇANES i la reforma d’edificis amb la campanya
“Mont-roig fa goig” per tal d’aconseguir majors nivells
d’habitabilitat, seguretat i qualitat. Subvencionar
l’arranjament de façanes del casc antic.

OBJECTIUS

Incloure PATRULLES A PEU de la Policia Local.

Revisar el planejament
vigent, millorar la informació
sobre tràmits, agilitzar l’aplicació
de les normatives urbanístiques,
impulsar un desenvolupament
ordenat.

OBRA PÚBLICA I MANTENIMENT
D’ESPAIS COMUNS
Millorar l’ACCESSIBILITAT i la supressió de barreres
arquitectòniques, incloent la reparació de voreres i
el rebaix dels punts on hi hagi passos de vianants.
Reparació de les voreres en mal estat.

Posar TERRES DE CAUTXÚ als parcs infantils.

Projecte de REPARACIÓ DE L’ASFALTAT del
passeig Mediterrani aprofitant el canvi de col·lector.

REHABILITACIÓ INTEGRAL de la Plaça de Miramar
de Mont-roig.

Pla director d’ESPAIS VERDS I JARDINS, que vagi
acompanyat d’un pla anual de manteniment.

INTERVENCIÓ DE MILLORA a l’Avinguda de
Barcelona. Negociar amb el Ministeri de Foment
la cessió de la via per aconseguir més espai per a
vianants, carril bici, arbrat i terrasses d’establiments.

Projecte integral de MILLORA DELS PARCS
INFANTILS, que prevegi l’adequació dels existents i la
implantació progressiva d’aquests en urbanitzacions
i zones que no en tinguin.
Millorar el MANTENIMENT DE LES PLATGES,
cales, els seus accessos i el seu entorn.

OBJECTIUS
Millorar l’accessibilitat
i l’estat de l’espai urbà
i les infraestructures
públiques i construir-ne
de noves.

Fer un SKATE PARK a la Plaça de les Oliveres de
Miami Platja, i arranjar-ne l’entorn.

Impulsar PROJECTES D’OBRA CIVIL de millora de
les urbanitzacions: asfaltat, serveis bàsics...
Impulsar la 4a fase de REHABILITACIÓ DEL NUCLI
ANTIC de Mont-roig (renovació de paviments i serveis).
MILLORA DE TOT L’ENLLUMENAT PÚBLIC de tots
els nuclis del municipi, que suposi la substitució de
les actuals llumeneres per unes de baix consum i la
instal·lació de nous punts de llum a les zones amb
mancances.

INCREMENTAR EL MOBILIARI URBÀ (marquesines,
bancs, papereres amb cendrer i bosses per
excrements de gossos). Ubicar-lo amb criteri
ciutadà, allà on cal, on hi ha el pas de persones, etc.
Si cal, consultar la ciutadania per tal d’ubicar-ne els
elements.

Planificar la REUTILITZACIÓ DE LA VIA DEL TREN,
recuperant aquest espai per als ciutadans.

CONDICIONAMENT dels edificis municipals.

MANTENIR EN BON ESTAT les zones que tenim
urbanitzades (neteja de carrers, manteniment de
parcs infantils, etc.). Millorar la imatge del municipi.
Neteja i manteniment de carrers i infraestructures
existents.

RECEPCIÓ
PROGRESSIVA
de
totes
les
urbanitzacions convertint-les així en altres barris
del nostre municipi, d’acord amb la seva situació
jurídica. Iniciar els processos de recepció amb
la cessió dels serveis generals a l’Ajuntament
(enllumenat, aigua, clavegueram...).
Instal·lar FIBRA ÒPTICA I XARXES WIFI als espais
públics del municipi, sempre que les companyies de
telecomunicacions ho facin possible.
Seguir impulsant el PLA DE BARRIS de Miami Platja.
Realitzar el projecte i l’EXECUCIÓ DE LA PLAÇA
FLEMING a Miami Platja.

Construcció d’una SALA POLIVALENT A MONT-ROIG.

FINALITZAR LA ROTONDA de l’avinguda Gil Vernet.

Manteniment d’instal·lacions municipals CONTRA
INCENDIS I ALARMES.

Aconseguir que Costes de l’Estat executi el
PASSEIG DE LES CALES DE MIAMI PLATJA.

Planificar el SOTERRAMENT DEL CABLEJAT
ELÈCTRIC, per anar implementant la mesura de
manera progressiva.

MILLORAR LA CALEFACCIÓ als locals públics.
PINTAR les sales d’exposicions.

GESTIÓ DE RESIDUS
Fomentar el RECICLATGE
ALS
EDIFICIS
MUNICIPALS, amb la instal·lació de bateries de
papereres per fraccions i sensibilitzant el personal.
Pla i campanya de RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS,
que inclogui la recollida porta a porta. Donar més
informació sobre quin dia es poden llençar els
voluminosos.
Programa escolar de FOMENT DEL RECICLATGE,
que inclogui la visita dels escolars a les deixalleries
municipals, així com altres activitats, tallers, xerrades
o sessions informatives...
Participació a la SETMANA EUROPEA DE LA
PREVENCIÓ DE RESIDUS, que inclouen la organització
d’activitats de sensibilització.
Fer una campanya d’inspecció de tallers mecànics
per reduir i assegurar el TRACTAMENT CORRECTE
DELS RESIDUS neumàtics i olis.

OBJECTIUS
Fomentar el reciclatge
de residus, lluitar contra
els abocadors incontrolats,
millorar el servei de recollida
de residus i neteja viària.

Inventariar i ELIMINAR ELS ABOCADORS
INCONTROLATS al municipi. Lluitar contra
els abocaments il·legals i fer campanyes de
sensibilització. Participar a la Let’s Clean-up
Europe!, una acció que es realitza per fomentar
la participació voluntària dels veïns per netejar un
punt crític d’abocament de residus.
Controlar els CONTENIDORS DE PODA que
omplen fins dalt empreses de jardineria.
Millorar el sistema de NETEJA VIÀRIA, i fer una
proposta alternativa a les màquines per a la neteja
del nucli antic.
Fer una NETEJA ANUAL específica dels elements
emblemàtics i l’entorn (torreó, cales, miradors,
ermita...).
Sensibilitzar la gent perquè tingui CURA DELS
ESPAIS PÚBLICS de l’entorn, el medi, fent
campanyes de sensibilització que millori la conducta
dels veïns i mantingui més net el municipi.

www.mont-roig.cat/pam
Les accions i com es desenvolupa el PAM es
troben publicades al web municipal. Per a més
informació o resoldre dubtes, envieu un correu
a participacio@mont-roig.cat

Escoltem,
compartim,
rendim comptes...

