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1. INTRODUCCIÓ AL DOCUMENT
La primera fase del projecte Pla Estratègic de Mont-roig del Camp consisteix en la
identificació de l’estat actual del municipi a través de l’elaboració d’una diagnosi
municipal, l’objectiu de la qual és determinar el posicionament de Mont-roig del Camp i
establir el punt de partida des del qual fonamentar les estratègies adequades.
A partir del coneixement del municipi gràcies a l’elaboració del document de diagnosi, es
formularà un estudi de les principals fortaleses i debilitats que actualment ha de fer front
el municipi, i les oportunitats i amenaces que cal donar resposta en un futur.
Aquesta anàlisi hauria de constituir una sòlida base per la següent fase del treball que té
com a objectiu involucrar la ciutadania i els actors rellevants del territori a través de la
realització de tallers participatius. Així, aquest document inicial ajudarà a estructurar la
visió d’una perspectiva integral sobre el territori.

Identificació del posicionament del Municipi – Diagnòstic inicial
Objectiu: Elaborar una diagnosi municipal inicial i anàlisi de
posicionament respecte a l’estat actual de Mont-roig del Camp en
relació a totes les dimensions que afecten el seu desenvolupament.

En termes de l’estructura metodològica contemplada pel desenvolupament del projecte,
aquesta fase es du a terme una vegada s’han definit i acordat les expectatives en relació
a aquest document, conjuntament amb els actors implicats. A partir d’una sèrie d’etapes
que abasten des de la recopilació d’informació primària, la investigació de fonts
secundàries, la seva sistematització i consolidació, així com la realització d’un primer torn
d’entrevistes d’abast limitat, el present document aspira a ser una aproximació general,
però suficientment exacta, que ha de servir per començar a identificar les bases sobre les
quals construir el projecte de futur pel municipi de Mont-roig del Camp.
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La diagnosi que es presenta en aquesta primera etapa és el resultat de tres processos
duts a terme de forma paral·lela:
(A) La consolidació i l’anàlisi de la informació disponible en les fonts primàries;
(B) La investigació i l’estudi de la informació existent a través de fonts secundàries;
(C) El desenvolupament d’una sèrie d’entrevistes amb els principals actors implicats
en el projecte.

1.1. INVENTARI D’INFORMACIÓ RECOLLIDA

A

Consolidació i anàlisi de fonts d’informació primària

S’han recopilat, analitzat i posteriorment consolidat una sèrie d’informes, dossiers i
estudis proporcionats directament per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i altres agents territorials. Incorporats en el
corresponent apartat de Referències bibliogràfiques, la relació d’aquests documents és la
següent:
Fonts d’informació primària
− Ajuntament de Mont-roig del Camp (2017). DAFO Turisme de Mont-roig del
Camp (juny 2017). Mont-roig del Camp: Ajuntament de Mont-roig del Camp
− Ajuntament de Mont-roig del Camp (2006). Pla d’ordenació Urbanística
Municipal (2006). Mont-roig del Camp: Ajuntament de Mont-roig del Camp.
− Ajuntament de Mont-roig del Camp. Pla Local Joventut, Mont-roig del Camp
(2018-2021). Mont-roig del Camp: Ajuntament de Mont-roig del Camp.
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− Ajuntament de Mont-roig del Camp (2011). Pla Local Joventut, Mont-roig del
Camp (2012-2015). Mont-roig del Camp: Ajuntament de Mont-roig del Camp.
− Ajuntament de Mont-roig del Camp. Pressupostos, comptes generals i
informació tributària, 2011-2016.
− Ajuntament de Mont-roig del Camp. Ordenances fiscals 2011-2017.
− Universitat de Rovira i Virgili & GRIT (2017). Esborrany Informe de Diagnosi de
Turisme de Mont-roig del Camp.
B

Investigació i estudi de fonts d’informació secundària

A banda de la base documental facilitada directament per la institució contractant,
compilada a l’apartat de fonts primàries, s’ha realitzat un procés d’investigació de fonts
secundàries. Aquestes fonts han estat, en la seva majoria, informes, llibres d’història,
documents acadèmics, articles publicats i estadístiques realitzades per entitats públiques
i privades. Incorporats en el corresponent apartat de Referències bibliogràfiques, la
relació d’aquests documents és la següent:
Fonts d’informació secundària
− Agència Catalana d'aigua. (2009). Masses d'aigua subterrània de Catalunya.
Baix Camp. Consultat el 12 / Juliol / 2017, a Departament de medi ambient i
habitatge: https://acaweb.gencat.cat/aca/documents/ca/fitxes_masses_aigua_subterrania/mas_26
_def.pdf
− Agència Catalana d'aigua. (25 / maig / 2015). Generalitat de Catalunya.
Consultat el 14 / Juliol / 2017, a Generalitat de Catalunya:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2015/05/28/09/57/086987cb-c67249dd-8bf7-61711eced8de.pdf
− Ajuntament de Barcelona (2015). Pla d’Acció Xarxa BCN Antirumors (20162020)
− Ajuntament de Barcelona (2009). Pla Municipal per la Interculturalitat
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− Ajuntament de Cambrils. (2015). Hisenda Local - Pressupostos 2015. Consultat
el 07 / 07 / 2017, a http://www.cambrils.cat/ca/lajuntament/hisenda/pressupost/ajuntament/pressupost-2015/pressupostingressos-2015/view
− Ajuntament de Mont-roig del Camp. (11 / 07 / 2017). L’Ajuntament dóna la
benvinguda a la nena sahrauí que passarà dos mesos al municipi. Consultat el
14 / 07 / 2017, a http://mont-roig.cat/actualitat/noticies/lajuntament-donabenvinguda-nena-sahraui-que-passara-dos-mesos-municipi/
− Ajuntament de Mont-roig del Camp. (2015). Promoció econòmica. Consultat
el 06 / 07 / 2017, a http://mont-roig.cat/tematica/promocio-economica/
− Ajuntament de Mont-roig del Camp. (2016). Convocatòries de subvencions i
ajudes. Consultat el 14 / 07 / 2017, a http://mont-roig.cat/es/governobert/transparencia/convocatorias-de-subvenciones-y-ayudas/subvencionsconcedides/
− Ajuntament de Mont-roig del Camp. (2016). Pla d'Acció Municipal 2016-2019.
Mont-roig del Camp: Ajuntament de Mont-roig del Camp.
− Ajuntament de Mont-roig del Camp. (2017). Ajuntament de. Consultat el 04 /
Julio / 2017, a Ajuntament de Mont-roig: http://mont-roig.cat/es/
− Ajuntament de Mont-roig del camp. (2017). Pressupost Municipal 2017.
− Ajuntament de Mont-roig del Camp. (2017). Pressupost Ajuntament de Montroig del Camp 2017. Consultat el 2017, a http://montroig.cat/es/ayuntamiento/funcionament/presupuesto-municipal/
− Ajuntament de Mont-roig del Camp. (22 / 12 / 2016). Ajuntament de Montroig del Camp. Consultat el 05 / 07 / 2017, a http://montroig.cat/actualitat/noticies/lajuntament-mont-roig-camp-ofereix-programadajudes-impulsar-lemprenedoria-contractacio-treballadors-aturats/
− Ajuntament de Mont-roig. (2017). Ajuntament de. Consultat el 04 / Juliol /
2017, a Ajuntament de Mont-roig: http://mont-roig.cat/es/
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− Ministerio de Economía y Adminsitraciones Públicas. Resultados de Ejecución
Presupuestaria por Municipios, 2011-2016.
− Antón, S. (Julio / 2004). Demanda turística i protecció del litoral . Un horitzó
possible. Consultat el 06 / Julio / 2017, a Escola Universitària de Turisme i Oci.
− Bergas, M. D. (2010). Les competències dels governs locals: una anàlisi
comparativa i debat sobre el futur del món local a Catalunya. Papers de
Treball. Sector Públic , 1-64.
− Clavé, A. (1997). Diferenciació i reestructuració de l’espai turístic: Processos i
tendències al litoral de Tarragona. Tarragona: Edicions El Mèdol.
− Clavé, A. (2002). El model turístic de Catalunya enfront de les noves tendències
de la demanda. Revista de Geografia (2ª Època) , 119-128.
− Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (2015). Información
geogràfica. Indicadores de servicios e infraestructuras para un periodo
determinado.

Consultat
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/

Agost

/

2017

a

http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/graph/ficha-completa.jsp
− Consell comarcal Baix Camp. (2017). Consell Comarcal Baix Camp. Consultat el
04 / Julio / 2017, a http://www.baixcamp.cat/serveis-al-ciutada---/promocioeconomica.htm
− Enciclopèdia Catalana. (16 / 04 / 2016). Enciclopèdia catalana. Consultat el 04
/ Julio / 2017
− Generalitat de Catalunya. (2010). Generalitat de Catalunya. Consultat el 04 /
Julio / 2017, a Pla territorial del Camp de Tarragona:
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/05_plans/01_planificacio_terri
torial/plans_territorials_nou/territorials_parcials/ptp_del_camp_de_tarragon
a/
− Generalitat de Catalunya. (2015). Transparència Catalunya. Consultat el 07 /
06 / 2017, a
http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/places/torredemba
rra/2015
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− Generalitat de Catalunya. (Juliol / 2009). Informe del sector energia. Consultat
el Juliol / 2017, a Estratègia per al desenvolupament Sostenible de Catalunya:
http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/Estudis/EDIS_sector_energetic
.pdf
− Generalitat de Catalunya. Departament d'innovació, Universitats i Empresa.
(2009). Atles del Turisme a Catalunya. Consultat el 13 / 07 / 2017, a
http://www.ub.edu/mapaturismecat/ARTS/265.html
− Genis, Paisatge dels. (2017). Paisatge dels Genis. Consultat el 06 / Julio / 2017,
a http://elpaisatgedelsgenis.cat/joan-miro/
− Institut d'estadística de Catalunya. (2009). Generalitat de Catalunya. Consultat
el 04 / Julio / 2017, a http://www.idescat.cat/emex/?id=430923#h7f80000000
− Institut d'estadística de Catalunya. (2009). Generalitat de Catalunya. Consultat
el 04 / Julio / 2017, a http://www.idescat.cat/emex/?id=430923#h7f80000000
− La Caixa. Anuario Económico de España 2013. Estudios y Análisis Económicos.
Barcelona
− Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital. Banda Ancha. Consultat el 30
/

Agost / 2017 a http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/banda-

ancha/cobertura/consulta/Paginas/consulta-cobertura-banda-ancha.aspx
− Ministerio de hacienda y administraciones públicas. (2012). Ajuntament de
Montroig. Consultat el 4 / Juliol / 2017, a http://mont-roig.cat/wpcontent/uploads/DOC2.pdf
− Mira i Pou, N., & Badia Perpinyà, A. (2008). Treballs de la Societat Catalana de
Geografia. Consultat el 04 / Juliol / 2017, a La Vulnerabilitat de les zones
d'interfase urbana i forestal davant els incendis: estudi de cas de l'incendi de
Mont-roig del Camp (Baix Camp):
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/viewArticle/37537
− Morera, E., & Tort, J. (1988). Estudi de les unitats de població dels municipis
de Catalunya. Societat Catalana de Geografia , 103-136.

15

− Observatori de Paisatge. (2010). Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona.
Consultat el 04 / Juliol / 2017, a Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona:
http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs.php
− Observatori del Treball i Model Productiu. (2017). Atur per comarques i
municipis. Barcelona: observatoritreball.gencat.cat.
− Observatori d'Empresa i Ocupació. (2016). Comarques catalanes: indicadors
bàsics de producció, ocupació i atur.
− POUM, vol. II, 2006.
− Reverté, F. G. (2003). El proceso de urbanización en Cataluña. Consultat el 06
/ 07 / 2017, a Unidad de Geografía. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona:
https://doc-0g-4kdocs.googleusercontent.com/docs/securesc/q2cg45jb4fuvp27hf5nlqa46m4ca
m0qp/h86jjjjqt49b6jq5d9tgnqkb3vfih5v7/1499342400000/096991275259428
66983/09699127525942866983/0B481JcfAXep0R0hCdjVsZ1V5aDg?h=094502
58332639128304&e=download
− Savall, G., & Savall, J. M. (2009). Josep Savall Ferrando. Mont-roig del Camp:
Centre d'Estudis Mont-rogencs.

C

Entrevistes a regidors i Stakeholders principals

Amb l’objectiu de recopilar les principals percepcions d’algunes persones coneixedores
de la realitat municipal, es va donar lloc a un període de trobades amb regidors, així com
ciutadans i ciutadanes implicades en l’esdevenir del territori, durant els dies 19 i 21 de
setembre i el 4 d’octubre de 2017.
En la seva condició de representants polítics, dinamitzadors del teixit social però també
ciutadans, se’ls va requerir informació relativa a dos punts claus:
-

Percepció de la situació en què es troba la temàtica on la persona enquestada té
una major participació. Les preguntes van tractar de verificar o rectificar
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informació, d’extraure nous coneixements i d’identificar els principals reptes i
desafiaments de cada àmbit.
-

Visió genèrica del municipi.

2. ESTRUCTURACIÓ PER CATEGORIES
El recull de tota la informació extreta dóna lloc a estructurar el contingut en sis categories
de treball: (I) Estructura econòmica; (II) Estructura dels sectors productius; (III) Teixit
social; (IV) Estructura territorial; (V) Ordenació i planificació del territori i (VI) Gestió
pública i estructura de Govern.
Els continguts de les categories mencionades s’han adaptat a la informació existent a
nivell local i de territori, així com també s’ha realitzat una ampliació dels àmbits temàtics
de les categories als continguts que millor podien adaptar-se al municipi.
A continuació es mostra la taula resumida de les categories amb la informació bàsica de
les mateixes i la seva vinculació als departaments en què es divideix la governança de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

PROPOSTA D’IDENCITY
Categoria

Informació de la Categoria

Estructura
econòmica

- Anàlisi econòmic
- Treball i Formació

ORGANIGRAMA AJUNTAMENT DE MONT-ROIG
DEL CAMP
Regidoria

Impuls Econòmic, ocupació, turisme, comerç i
indústria
- Anàlisi de sector comercial
Estructura i
- Serveis productius
sectors productius - Transport, comunicacions i
logística
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- Indústria
- Turisme

Hisenda i contractació, mobilitat, activitats i
mercats

Acció social, habitatge social, gent gran,
solidaritat, cooperació, educació, formació i llars
d’infants, infància i família

Teixit social

- Anàlisi social
- Tercer sector
Esports, festes i entitats i joventut

Cultura, polítiques d’igualtat i de les dones

Estructura
territorial

- Context territorial i anàlisi
municipal de territoris propers

Urbanisme, obra pública, zones verdes i
infraestructures estratègiques
Ordenació i
planificació del
territori

- Mobilitat urbana i interurbana
- Medi ambient
Manteniment d’infraestructures, espais públics,
edificis públics, via pública, parcs i jardins.
Conselleria delegada d’empreses públiques
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Medi
ambient,
sostenibilitat,
eficiència
energètica, medi natural, agricultura i salut
pública

Recollida i tractament de residus, neteja viària

Gestió pública i
estructura de
govern

- Serveis públics. Prestació de
serveis rellevants i ús de noves
tecnologies
- Anàlisi del marc competencial
- Anàlisi dels instruments de
planificació existents (locals,
comarcals, autonòmics,..)

Seguretat ciutadana i protecció civil

Organització, modernització
administració
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i

qualitat

de

3. DIAGNOSI TERRITORIAL
Partint de les categories de treball ja exposades, a continuació es presenta el document
de diagnosi realitzat per cadascun d’aquests àmbits. En aquest sentit, les parts que de
manera sectorial es tractaran són:
(A) Estat de situació:
Quin és l’escenari actual que presenta el municipi de Mont-roig del Camp per a
cada categoria de treball.
(B) Diagnòstic quantitatiu:
Quina és la quantificació de les primeres variables que expliquen l’evolució i
tendències del municipi dins de cada categoria de treball.
(C) Reptes i desafiaments:

Per tal de fer més dinàmica la lectura del contingut, l’anàlisi qualitatiu, és a dir l’estudi de
l’estat de situació, i la diagnosi quantitativa estan presentats en un mateix apartat. Per
tant, s’entrellacen les valoracions qualitatives i quantitatives per poder aconseguir
dibuixar una visió conjunta. Alhora, cada categoria de treball recull un seguit de reptes i
desafiaments que responen a l’anàlisi prèviament explicat.
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3.1. ESTRUCTURA ECONÒMICA

3.1.2. ANÀLISI DEL PIB
Les dades disponibles del PIB de Mont-roig del Camp i del Baix Camp arriben fins a
l’exercici 2014. Tant la comarca com el municipi de Mont-roig del Camp han experimentat
una davallada de l’activitat econòmica i en conseqüència de les xifres totals de PIB durant
els anys 2008 a 2012, els anys més durs de la crisi econòmica general. No obstant això, a
diferència del que es pot observar en altres territoris de Catalunya, s’ha assolit una
incipient i relativa estabilitat econòmica durant el període 2012 - 2014.
Il·lustració 1. Producte Interior Brut (2008-2014) per habitant de Mont-roig del Camp i Baix Camp. Unitat:
Milers d’euros
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Font: Elaboració per Idencity amb les dades de l’Idescat

El Producte Interior Brut (base 2010) de 2014 per habitant de Mont-roig del Camp
és notablement inferior al PIB per habitant del Baix Camp.
Si ens centrem en l’últim any, el Producte Interior Brut (base 2010) de 2014 per habitant
de Mont-roig del Camp és notablement inferior al PIB per habitant del Baix Camp. Aquest
indicador, que mesura el nivell de riquesa o benestar del territori, va assolir xifres de 13,1
(milers d’euros) a Mont-roig, mentre que el PIB per habitant de la Comarca del Baix Camp
es va quantificar de 21,2 (milers d’euros). Tanmateix, ambdós territoris mostren un nivell
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de riquesa més baix en comparació amb Catalunya: 27,8 (milers d’euros) en aquest
mateix any.
En relació al PIB (milions d’euros) del municipi de Mont-roig aquest és 157,4, el que
suposa un 3,92 % sobre el PIB comarcal (4.017,60) i representa un 0,08 % sobre total de
Catalunya (206.776,30). Per tal de posar en context el PIB dels municipis veïns de Montroig en relació al conjunt de la comarca, el municipi que té un pes més representatiu a la
comarca és Reus amb un 56,76% del total del PIB del Baix Camp, seguit per Cambrils
(12,10 %), Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (10,02 %), la Selva de Camp (6,53 %) i
finalment trobaríem Mont-roig (3,92 %)1.
Per estudiar la incidència real d’aquestes xifres, és aconsellable relacionar-les amb altres
variables com, per exemple, la demogràfica:
Taula 1. PIB Municipis del Baix Camp

Municipi

% PIB comarcal

% Població comarcal

Reus

56,76%

55,01%

Cambrils

12,10%

17,66%

Vandellòs – l’Hospitalet

10,02%

3,26%

La Selva del Camp

6,53%

2,97%

Mont-roig del Camp

3,92%

6,12%

Font: elaboració per Idencity amb dades de l’Idescat

Cambrils i Mont-roig presenten una relació negativa entre el PIB i el pes demogràfic de la
comarca. Els factors que l’expliquen es desenvoluparan en els capítols següents. Amb tot,
cal assenyalar el factor de distorsió que, en aquesta i altres xifres estadístiques de base

1

Percentatge (%) de Mont-roig del Camp sobre el total comarcal i autonòmic calculat a través
de dades de l’Idescat 2014 i INE 2014
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econòmica comarcal, representa el municipi de Vandellòs – l’Hospitalet de l’Infant i el seu
personalíssim equilibri d’activitats. No obstant, Mont-roig presenta igualment un perfil
propi que explica el seu PIB relativament baix en relació a la prelació demogràfica que
ocupa en la comarca.
3.1.3. VAB DELS SECTORS I SUBSECTORS EXISTENTS AL MUNICIPI

En termes generals, el Valor Afegit Brut (VAB, en endavant) representa la riquesa
generada en l'economia durant un període considerat. S'obté com a diferència entre el
valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries,
serveis i subministraments exteriors, etc.). A més, el valor és calculat a preus bàsics, és a
dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials,
etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Com a resultat, l’estudi d’aquest
indicador proporciona la comprensió de la caracterització d’un territori, no només
permet entendre la naturalesa de l’ens local sinó també l’estructura concreta en què es
conforma la seva economia.
Il·lustració 2. Variació del VAB (%) dels sectors productius a Mont-roig del Camp (1991-2014)
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Font: Elaborat per Idencity amb dades de l’Idescat
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Segons les dades mostrades, l’evolució dels sectors productius al municipi de Mont-roig
del Camp, ha tingut tendències diferenciades en el període 1991-2014.
El sector serveis és el sector que més importància té en l’economia de Mont-roig
del Camp, vinculat en gran mesura amb el sector de turisme
El sector serveis i les activitats que el configuren, ha sigut el pilar productiu més fort
durant els últims anys. El VAB d’aquest sector, no només s’ha mantingut per sobre del
valor afegit de la resta d’activitats, sinó que des de 2011, la seva importància en
l’economia mont-rogenca és més significativa (una tendència consolidada malgrat
algunes desacceleracions). El VAB a 2014 del sector serveis va ser del 77,8 %.
El valor afegit brut del sector de l’agricultura ha variat considerablement en el període
1991-2014. El valor inicial de 1991 situava el VAB d’aquest sector en un 8,5% del total del
municipi; l’any 2014 s’havia reduït fins a gairebé la meitat, 4,3%.
Aquesta dinàmica s’ha repetit de manera pràcticament mimètica pel que fa al sector
industrial: l’any 1991 el VAB va representar un 10,34 % del total del Mont-roig; l’any 2014
s’havia reduït gairebé a la meitat, 5,3 %.
El VAB total de Mont-roig és de 145,1 milions d’euros el que suposa un 3,92 % del VAB
comarcal i un 0,08% del total de Catalunya. Per altra banda, fent una distinció per sector
econòmic, cal recordar que el VAB del sector serveis és el més representatiu (112,9
milions d’euros) però només suposa un 4,32 % del total del sector a la Comarca. En
contrast, es mostra una relativa importància del sector de l’agricultura a nivell comarcal,
concretament representa un 11,78 %. El sector indústria i de la construcció representen
pel conjunt de la comarca un 0,96 % (especialment baix) i 7,98 % respectivament2.

2

% de Mont-roig del Camp sobre el total comarcal i autonòmic calculat a través de dades de
l’Idescat 2014 i INE 2014.
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Fent una comparativa del valor brut que representa el sector serveis en l’economia dels
diferents municipis del Baix Camp3, Mont-roig del Camp es posiciona en tercer lloc (77,81
%) seguint als municipis de Cambrils (83,22 %) i Reus (80,76 %). Per tant, el pes que el
sector serveis té en Mont-roig del Camp es desmarca del que tenen en altres municipis
del Baix Camp com Riudoms (58,53 %), Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (32,61 %) i Selva
del Camp (28,08 %). Si fem la mateixa comparativa respecte del sector d’indústria, Montroig del Camp està a la cua (5,31 %) però millorant el valor de Cambrils (4,64 %). En aquest
cas són Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (64,53 %) i Selva del Camp (64,14 %) els que
mostren un sector d’indústria més consolidat en termes relatius a la seva economia local.
Il·lustració 3. Comparativa del pes del VAB 2014 dels municipis del Baix Camp

Riudoms

Selva del Camp
Construcció

Mont-roig del Camp

Agricultura
Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant

Indústria
Serveis

Cambrils

Reus
0,00%

20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Font: elaboració per Idencity amb dades de l’Idescat

En comparativa, el pes relatiu que té el sector de la construcció en l’economia local dels
municipis esmentats (Vandellòs, 2,72 %; Selva del Camp, 5,25 %; Reus, 5,33 %; Riudoms,
8,40 %; Cambrils, 9,26 %) és inferior al que s’aconsegueix a Mont-roig del Camp (12,61%).

3

No hi ha dades del VAB de tots els municipis del Baix Camp.
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3.1.4. TEIXIT EMPRESARIAL

L’estructura local del teixit empresarial de Mont-roig del Camp està articulada
al voltant del sector terciari: actualment existeix un predomini de les activitats
turístiques, construcció i de serveis.
Essent el sector serveis, construcció, indústria i agricultura les principals branques de
producció, les principals empreses radicades al terme es concentren en activitats
vinculades a un d’aquests sectors. Concretament, a 20174, el teixit empresarial de Montroig del Camp s’articula de la següent manera:
-

Empreses dedicades a Serveis: 329

-

Empreses dedicades al comerç, transport i hostaleria: 325

-

Empreses dedicades a la Construcció: 151

-

Empreses dedicades a la Indústria: 36

4

Dades extretes del INE, estadístiques territorials:
http://www.ine.es/FichasWeb/RegMunicipios.do?fichas=49&inputBusqueda=&comunidades=9
005&botonFichas=Ir+a+la+tabla+de+resultados

26

Il·lustració 4. Dedicació de les empreses a Mont-roig del Camp, 2017
Indústria, 36

Construcció; 151
Total Serveis; 329
Comerç,
transport i
hostaleria; 325

Font: Elaboració per Idencity amb dades de l’INE

El total d’empreses a Mont-roig del Camp són 841 (2017).
Per tant, el 39,12 % de les empreses estan dedicades a donar serveis; el 38,64 % al
comerç, transport i hostaleria; el 17,95 % a la construcció i només el 4,28 % a la Indústria.
Les empreses dedicades als serveis són les principals empreses del territori. La
desagregació d’aquesta agrupació és la següent:
Il· lustració 5. Dedicació de les empreses de serveis a Mont-roig del Camp, 2017

Activitats professionals i tècniques

144

Altres serveis personals

71

Activitats immobiliàries

55

Educació, sanitat i serveis socials

41

Activitats financeres i segurs
Informació i comunicació

13
5
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Font: Elaboració per Idencity amb dades de l’INE

Són les empreses destinades a realitzar activitats professionals i tècniques les
que més representativitat tenen al territori (144)
La segona tipologia d’empreses més rellevant al municipi, seguint a les empreses de
serveis (329), són els negocis d’hostaleria (en un sentit ampli), comerç i transport (325).
D’acord amb les conclusions de l’Anuari Econòmic de la Caixa 20135, els negocis com bars,
restaurants i activitats comercials minoristes són les branques del teixit empresarial
majorment vinculades al sector turístic.
La tercera tipologia d’empreses són les de construcció (151). Pel que respecta a les
empreses dedicades al sector de la indústria (36), amb dades del 2013, les activitats
incloses en el sector industrial foren principalment vinculades al metall. De forma residual
es detectaven una empresa d’energia i aigua, tres d’extraccions i la resta dedicades a
activitats manufactureres (Universitat Rovira i Virgili & GRIT, 2017).
En relació a altres municipis –Cambrils i Vandellòs– i a altres nivells territorials –
Tarragona–, Mont-roig del Camp presenta a grans trets la mateixa distribució del teixit
empresarial. És a dir, en tots tres territoris el sector serveis és el que agrupa més
empreses, seguidament de les empreses dedicades al comerç, transport i hostaleria; les
empreses de construcció i finalment les d’Indústria. El total d’empreses a Cambrils (2.611)
destaca especialment sobre el dels altres dos municipis: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
(440) i Mont-roig del Camp (841). Ara bé, malgrat que la distribució percentual del
nombre d’empreses per sector és similar, el seu pes en el PIB i el VAB és significativament
diferent (Per exemple: la importància fonamental del sector industrial a Vandellòs).
Taula 2. Nombre d’empreses a Cambrils, Vandellòs i Tarragona, 2017.

Dedicació de
l’empresa

5

Cambrils

Vandellòs i
l'Hospitalet de
l'Infant

Mont-roig del Camp

Darrera publicació

28

Tarragona

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Indústria

65

2,49%

23

5,23%

36

4,28%

3.005

5,72%

Construcció
Comerç,
transport i
hostaleria

391

14,98%

72

16,36%

151

17,95%

7.585

14,44%

977

37,42%

152

34,55%

325

38,64%

19.952

37,97%

Total Serveis

1.178

45,12%

193

43,86%

329

39,12%

22.002

41,87%

Font: Elaboració per Idencity amb dades de l’INE

Finalment, tenint en compte que el nombre total d’empreses a la província de Tarragona
són 52.544, les empreses registrades a Mont-roig del Camp (841) significarien l’1,60 %
del total d’empreses tarragonines.

3.1.5. MERCAT LABORAL

A

Ocupació actual

-

Ocupació actual per sexe

Al municipi de Mont-roig del Camp es registra una afiliació superior en homes
que en dones.
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Al municipi de Mont-roig del Camp es registra una afiliació superior en homes que en
dones 6 (dada generalitzable a tot Catalunya). Però la diferència entre els sexes és
especialment rellevant si posem la dada en perspectiva amb altres nivells territorials.

Il·lustració 6. Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe (març 2017 )
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Font: Elaboració per Idencity amb les dades de l’Idescat

El total de persones afiliades a la Seguretat Social a març de 2017 va ser de
4.109, representant aquesta xifra un percentatge del 35,7 % de la població
total.

6

Cal apuntar que la població masculina ha representat més de la meitat de la població censada
al municipi de Mont-roig del Camp des del primer registre de dades a l’Idescat, 1998, fins a
l’última data, 2016. El fet que aquesta característica poblacional s’hagi mantingut durant els anys
ens permet fer una comparativa entre sexes més acurada especialment a l’hora d’interpretar les
taxes d’ocupació i d’atur. Segons dades del 2016, la població es distribueix en 5.970 homes (51,81
%) empadronats vers a 5.551 dones empadronades (48,17 %). Aquesta dada es contraposa amb
les dades al Baix Camp o al conjunt de Catalunya on en el mateix any es van registrar més dones
que homes.
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El municipi de Mont-roig del Camp presenta una dinàmica lleugerament diferenciada de
la que tenen els nivells administrativament superiors. Mentre que al Baix Camp i a
Catalunya registren uns valors semblants pel que fa a les afiliades (45,41 % i 46,53 %,
respectivament), les dones afiliades al municipi de Mont-roig del Camp registren uns
valors relativament i significativament inferiors 41,75 %. Per altra banda, i
conseqüentment, el percentatge d’homes afiliats passa a ser superior a Mont-roig en
comparació al Baix Camp i/o Catalunya (58,25 %, 54,59 % i 53,46 %, respectivament).
Com a resultat trobem que la bretxa de gènere s’accentua al nivell municipal i va
equiparant-se a mesura que el nivell administratiu es superior al local. Més
específicament, mentre la diferència entre afiliats i afiliades a Mont-roig del Camp es
situa en 16 punts de diferència, al Baix Camp es comptabilitzen 9 punts i al conjunt de
Catalunya es redueix als 7 punts.
-

Ocupació actual per edat

El gruix de persones afiliades residents del municipi es troba en la franja
d’edat de 30 a 44 anys.
Concretament, el gruix de persones afiliades residents del municipi es troba en la franja
d’edat de 30 a 44 anys.
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Il·lustració 7. Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per edat (març 2017)
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Font: Elaboració per Idencity amb les dades de l’Idescat

Mentre que la comarca del Baix Camp i el territori de Catalunya s’equiparen en assolir el
42 % del total d’afiliats i afiliades en aquesta franja d’edat, la dinàmica ocupacional de
Mont-roig del Camp despunta amb un 45 %. És a dir, gairebé la meitat dels afiliats i
afiliades tenen una edat entre 30 a 44 anys. Tanmateix, en el cas dels joves o població
menor de 30, la xifra és comparativament més baixa al municipi que no pas als altres
nivells administratius (12%).

-

Ocupació actual per relació laboral

El municipi de Mont-roig del Camp registra més persones afiliades a la seguretat
social en règim especial que no pas el Baix Camp o la mitjana de Catalunya.
Gran part de les persones que treballen al municipi ho fan per compte d’altri, per tant
són assalariades. El nombre de persones que es registren com autònomes és molt
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inferior. Malgrat la constatació d’aquest fet, el municipi registra més persones afiliades a
la seguretat social en règim especial que no pas el Baix Camp o la mitjana de Catalunya.
Posant nombre a aquesta realitat, el 17 % de les persones afiliades al Baix Camp treballa
per compte propi mentre que a Mont-roig del Camp s’arriba al 22 % (dada de març de
2017). Novament, les dinàmiques extretes mostren la particularitat del municipi de
Mont-roig del Camp.
Aquesta diferència podria tenir relació amb els sectors productius desenvolupats a cada
territori analitzat. Com veurem en la categoria següent –estructura i sectors productius–
aquest gruix de persones treballant per compte d’altri podrien estar en relació, com a
hipòtesi, amb la menor vitalitat del sector industrial en relació a altres municipis de la
comarca i a la importància creixent de petits negocis relacionats amb el sectors de serveis,
turisme o a la pervivència de la històrica activitat agrícola, per sobre de l’observada en
altres poblacions.

B

Atur actual

L’atur al Baix Camp el març del 2017 va ser de 15,53%, havent-se reduït en 749 persones
comparat amb el mes anterior (Observatori del Treball i Model Productiu, 2017).

Mont-roig del Camp va registrar un 19,54 % d’atur el mes de març de 20177,
superant així, en quatre punts, la mitjana registrada al Baix Camp.

7

La taxa d’atur del darrer trimestre de 2016 fou relativament més elevada: 26,34 % (Ajuntament
de Mont-roig del camp, 2017). Aquí cal tenir sempre present el factor de l’estacionalitat.
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Il·lustració 8. Taxa d’atur registral, mes de març de 2017. Municipis del Baix
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Font: Elaborat per Idencity amb les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu
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25,00%

Els únics municipis que van superar la taxa d’atur registrada per Mont-roig del Camp van
ser Colldejou i Febró, demogràficament molt menys significatius. En contrast, els
municipis veïns de Mont-roig del Camp amb accés al litoral, Cambrils i Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant van registrar taxes d’atur lleugerament més baixes, 16,79% i
15,23% respectivament.

Il·lustració 9. Històric de la mitjana anual d’atur a la Comarca del Baix Camp i al Municipi de Mont-roig del
Camp
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Font: Elaborat per Idencity amb dades de l’Idescat

No obstant, les dinàmiques que ha seguit el municipi de Mont-roig del Camp no han estat
tan acusades com les que ha sofert la seva comarca, el Baix Camp. Tot i les diferències
d’intensitat, destaquen les coincidències: a partir de 2007 l’atur ha augmentat en tots
dos contextos –seguint la tònica que predominava al país–, mentre que la taxa d’atur als
dos territoris va iniciar un rellevant descens a partir de 2013.

-

Atur per diferenciació de sexe
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La dada d’atur del març del 2017 desagregada per sexe registra una acusada
diferència entre dones aturades i homes aturats: 57,46 % aturades i 42,54 %
aturats.

Tot i així, no sorprèn després de veure que les afiliacions en aquest any estaven marcades
per la mateixa bretxa. Així, les dones residents al municipi de Mont-roig han registrat una
menor ocupació el març del 2017 i, en consonància, s’han vist més afectades per l’atur
en el mateix mes. Durant l’últim any, és a dir, entre març del 2016 i març del present any,
les dones mont-rogenques registren una taxa d’atur major que els homes del municipi.
L’any 2016 l’atur va afectar especialment a les dones, representant un 56 % del total
d’aturats/des a Mont-roig del Camp. Amb valors molt similars, el 54 % de les dones al
conjunt de la comarca del Baix Camp es van veure també més afectades per l’atur que
els homes.

Il·lustració 10. Atur registrat desagregat per sexe (març 2016 a març 2017) a Mont-roig del Camp.
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Font: Elaborat per Idencity amb dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu

L’afectació de l’atur es dóna de forma inversa entre homes i dones. És a dir, mentre que
als mesos de temporada alta de turisme (març-agost) les dones registren menys atur, es
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registra un major percentatge d’atur entre els homes. A la inversa, durant els mesos de
temporada baixa els homes redueixen la seva taxa d’atur i la de les dones incrementa
(recordem que es tracta de percentatges. Per tant, un descens en la taxa d’atur masculí,
per exemple, és compatible amb una disminució del percentatge d’aturats per aquest
sexe, sempre que la quantitat nominal d’atur femení s’incrementi encara més). Aquesta
dinàmica podria estar vinculada a la temporalitat dels sectors productius més importants
del municipi i a uns hàbits en la contractació clarament diferenciats.

No obstant, aquesta distribució de l’atur no és una tònica que ha marcat al municipi de
Mont-roig del Camp en els últims 10 anys. Al contrari, des del 2009 fins al 2013 van ser
les dones les que registraren un atur inferior al dels homes.

Il·lustració 11. Històric de la mitjana anual d’atur al Municipi de Mont-roig del Camp per sexe
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Font: Elaborat per Idencity amb dades de l’Idescat

Tenint present la gràfica, que ens dóna una visió retrospectiva, podem afirmar que durant
els anys corresponents als exercicis immediatament anteriors a l’esclat de la crisi general
–2005, 2006, 2007–, la població femenina va presentar una mitjana d’atur anual superior
que durant els anys de desenvolupament econòmic sostingut (no en xifres totals). Quan
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el període de crisi esclatà, cap a l’últim trimestre del 2008, la diferència de gènere apuntà
al grup d’homes com els més afectats per l’atur.

A mesura que l’economia en termes generals es recupera, les dones tornen a representar
la major part del col·lectiu de persones aturades, concretament en els darrers exercicis
de 2015, 2016 i primers mesos de 2017. Les mitjanes anuals d’atur de les dones el 2015
va ser de 175,7 vers a 128,1 dels homes i el 2016, 181,1 vers al 131,38. Així doncs, davant
una millor situació laboral i per tant menys atur, les dones tornen a erigir-se en el
col·lectiu a qui més intensament afecta l’atur.

-

Atur per diferenciació d’edat

La població de 55 a 59 anys es veu majorment afectada per l’atur

Tenint en compte la mateixa dada d’atur de referència anterior, el març del 2017, va ser
la població de 55 a 59 anys la que es va veure majorment afectada per l’atur registrat, el
15 % (131 persones de 891 aturats/des). Aquí caldria parar una especial atenció a la
cronificació de l’atur en aquesta franja d’edat.

La població jove (de 16 a 34) és la que recull una taxa d’atur menys elevada.

En relació a l’última dada anual, i per tant la del 2016, es torna a fer evident el desequilibri
entre els grups d’edat, ja que l’atur es concentra en aquells segments de població de més
edat.

A la inversa, són els segments més joves (de 16 a 34) els que recullen una taxa d’atur
menys elevada. En conclusió, a mesura que la població mont-rogenca va envellint-se, el

8

L’unitat de mesura és de la mitjana anual (Idescat, 2017).
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gruix de persones en situació d’atur augmenta. Però de nou es fa del tot necessari
precisar que estem tractant amb dades d’atur registrat i que, si aquestes es
complementen amb les dades de taxa d’activitat per edats, els resultats obtinguts són
significativament diferents, equilibrant-los relativament, encara que les franges d’edat
centrals són les que surten millor situades.

Il·lustració 12. Pes de la mitjana anual d’Atur a Mont-roig del Camp i al Baix Camp desagregat per grup
d’edats (2016)
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Font: Elaborat per Idencity amb dades de l’Idescat (categories recodificades)

La dinàmica apuntada per Mont-roig del Camp no es segueix completament en el conjunt
de la població de la comarca del Baix Camp. La gràfica mostra que la població amb 55
anys o més aturada no assoleix la mateixa proporció a nivell comarcal que a nivell
municipal: al Baix Camp la població aturada de 55 anys en endavant representa el 23,82%
del conjunt de persones aturades vers al 26,41% assolit a Mont-roig del Camp. Finalment,
cal destacar que els joves mont-rogencs entre 16 a 24 no es veuen afectats d’igual forma
per l’atur que els joves de la comarca (a Mont-roig els joves aturats representen un 6,12
% dels aturats el 2016, mentre que a nivell comarcal un 7,58 %).
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-

Atur entre les persones nouvingudes

Analitzant les dades d’atur registrades el desembre del 2015, el Baix Camp presenta un
25,8 % de persones estrangeres de la seva població aturada. Tenint en compte que la
mitjana catalana és del 19,9 % i que la comarca de l’Anoia registra el nivell més baix amb
un 13,8 %, el resultat que adopta la Comarca del Baix Camp és comparativament elevat.

Pel que fa al municipi de Mont-roig del Camp, seguint les dades de l’Observatori del
Treball i Model Productiu del març de 2017, el 70 % de les persones aturades eren
persones amb nacionalitat espanyola, el 13 % persones amb nacionalitat de la Unió
Europea i el 17 % de persones amb una nacionalitat extracomunitària. Dins d’aquest grup,
i al març del 2017, la població extracomunitària que es veu més afectada per l’atur és
aquella que prové del Magrib, seguida per persones aturades d’Amèrica Central i del Sud.
Il·lustració 13. Atur desagregat per àmbit de nacionalitat (març 2017)
Comunitari espanyol
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Font: Elaborat per Idencity amb dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu

La població de Mont-roig del Camp està majorment composta per persones
natives i de nacionalitat europea
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Òbviament, la població europea és aquella que es veu més afectada per l’atur (el març
del 2017, de les 891 persones aturades, 753 tenien una nacionalitat europea). No
obstant, aquesta dada ha de posar-se en perspectiva si tenim en compte que la població
de Mont-roig del Camp està majorment composta per persones natives i que de les
persones immigrades la majoria tenen una nacionalitat europea. Això consolida el fet que
el territori rep un reduït nombre de persones nouvingudes de fora de la Unió Europea.
-

Atur per nivell d’estudis

Amb dades del Baix Camp, el 20% de les persones que es van trobar en una
situació d’atur el 2016 tenien una formació baixa.

El 8,25 % de les persones en situació d’atur el 2016 havia completat l’educació primària i
el 11,5 % la va completar. Aquesta dada és relativament elevada tenint en compte que la
mitjana catalana recull un 13 % de persones aturades amb una educació primària (5 %
incompleta i 8 % completa).

Tant la comarca com el municipi presenten una millor situació que la mitjana
catalana: el 71 % de les persones aturades en Catalunya tenen un grau
d’educació secundària.

El gruix de persones aturades presenten un perfil amb educació secundària: el 65 % de
persones aturades registrades al Baix Camp han completat l’educació secundària. Cal
puntualitzar que degut a que la major part dels ciutadans empadronats al Baix Camp ha
assolit aquest nivell d’educació, les xifres totals d’aturats amb aquest perfil és la més
elevada. De forma desagregada, del total de persones amb ensenyament secundari
només un 9 % van cursar la formació professional mentre que el 56 % del total va dur a
terme la formació general de batxillerat. En aquest sentit, el Baix Camp presenta una
millor situació que la mitjana catalana: el 71% de les persones aturades en Catalunya
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tenen un grau d’educació secundària. Finalment, pel que fa a les persones aturades amb
educació superior, el Baix Camp té una taxa d’atur inferior que la mitjana catalana.
Mentre que al conjunt de Catalunya el 14 % dels aturats el 2016 tenien una educació
superior, al Baix Camp aquesta dada es redueix a l’11 %.

Pel que fa a les dades del municipi de Mont-roig del Camp, les dinàmiques generades són
molt similars a les obtingudes a nivell comarcal. Així, a març de 2017, la població amb
més pes percentual en el total d’afectacions per atur era aquella que havia cursat estudis
secundaris (batxillerat).
Il·lustració 14. Atur registrat per nivells acadèmics al municipi de Mont-roig del Camp (març de 2017) II
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Font: Elaborat per Idencity amb dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu

En aquest aspecte cal fer referència a l’afirmació que aquesta relació entre treball i
formació “indica problemes amb el model de creació de treball, més esbiaixat cap a la
creació de llocs de baixa qualitat en termes de coneixement” (Universitat Rovira i Virgili
& GRIT, 2017, p. 27).

-

Atur de llarga durada
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Per últim, respecte als aturats de llarga durada, el Baix Camp registra unes dades
lleugerament millors si les comparem amb les d’altres comarques. Mentre que la mitjana
d’aturats de llarga durada a Catalunya és de 43,6 % del total d’aturats, la comarca del Baix
Camp registra un 39,2 % de persones en aquesta situació.
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Il·lustració 15. Rànquing ascendent d’atur de llarga durada per comarques al 2015 (%)
Alta Ribagorça
Aran
Pallars Sobirà
Ribera d'Ebre
Cerdanya
Segrià
Pla d'Urgell
Baix Empordà
Alt Empordà
Tarragonès
Noguera
Baix Camp
Selva
Alt Urgell
Garrigues
Urgell
Garrotxa
Pla de l'Estany
Pallars Jussà
Alt Penedès
Gironès
Barcelonès
Montsià
Catalunya
Solsonès
Baix Penedès
Baix Ebre
Conca de Barberà
Baix Llobregas
Ripollès
Terra Alta
Alt Camp
Garraf
Priorat
Vallès Oriental
Maresme
Osona
Segarra
Vallès Occidental
Anoia
Bages
Berguedà
0,00

10,00

20,00

30,00

Font: Elaborat per Idencity amb dades de l’Idescat
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Malauradament, no tenim constància de l’existència de dades desagregades pel que fa a
durada de l’atur en el cas dels veïns empadronats a Mont-roig del Camp.

C

Població Activa

A 2011, segons Idescat, la població activa (6.655 persones) de Mont-roig del Camp era
superior a la població inactiva (5.643 persones), concretament el 53 % de la població es
trobava inserida en el mercat laboral.

Pel que fa al Baix Camp ell 2011, la proporció de població activa (108.083 persones)
suposava el 54,7 % del total de població, havent 86.184 de persones en situació inactiva.

Amb dades del 2017 i a nivell provincial, Tarragona registra un 61,28 % de la població
activa.
3.1.5. FORMACIÓ

A

Formació a l’àmbit municipal

Hem de diferenciar entre l’educació formal amb oferta educativa i la formació vinculada
a l’àrea de promoció econòmica amb oferta professional9.

1. Oferta Educació
Pel que fa a l’educació formal, com veurem en l’apartat de Gestió Pública, al municipi de
Mont-roig del Camp hi ha dos Instituts: Institut Miami Platja i Institut Antoni Ballester.
L’oferta educativa adscrita a aquests dos centres educatius es basa en els cursos

9

Distribució que es presenta a l’estructuració d’àrees de treball de l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp: http://mont-roig.cat/es/ayuntamiento/areas/
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d’educació general (Batxillerat) i amb cursos de formació professionals concretament
amb dos cicles formatius:
− Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Informàtica (novetat d’enguany i per tant 1r
curs escolar: 2017-2018)
− Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística (enguany
es dóna lloc el 2n curs escolar: 2017-2018)

A banda d’aquesta oferta educativa, els centres de Mont-roig del Camp formen part del
Programa de formació i inserció organitzat en la modalitat de Pla de Transició al treball
(PTT)10. Els cursos s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no hagin assolit graduar-se
en ESO i que estiguin a l’atur:
−

El Curs que a Mont-roig del Camp es dóna dins d’aquest àmbit és: PTT
d’Auxiliar de vivers i jardins.

Tots aquests estudis s’imparteixen des de l’Institut Antoni Ballester.

2. Oferta professional

El mateix ens local també té capacitat per oferir cursos de formació especialitzada.
Aquesta formació està destinada per a persones empadronades –o persones no
empadronades però treballadors d’empreses del municipi– que es troben en situació
d’atur i estan inscrites a la Borsa de Treball Municipal. Els cursos formatius, que són
gratuïts i que s’ofereixen el 2017 des de Mont-roig del Camp són:
-

Manipulador/a d’aliments (6h) (programats dos cursos)

-

Controlador/a d’accés (60h)

10

El PTT és una modalitat de Programes de Qualificació Professional Inicial dissenyada per
proporcionar a nois i noies recursos personals professionals perquè puguin trobar feina i/o
continuar la seva formació. Els Programes de Qualificació Professional són cursos que
s’organitzen en col·laboració amb el Departament d’Educació i el Servei d’Ocupació de Catalunya
amb el suport del Fons Social Europeu.
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-

Francès conversa (40h)

-

Informador/a turístic (60h)

-

Anglès conversa (40h)

-

Català per a no catalanoparlants (60h)

-

Cambrer/a de pisos (35h)

-

Google adwords (20h)

-

Fidelització i seguiment de clients (40h)

Amb tot, l’Ajuntament també tracta de capacitar a la població del municipi en atur en
aquells nínxols ocupacionals amb més demanda al municipi i aconseguir una millora en
la prestació mateixa dels serveis. Cal destacar, en aquest sentit, la formació en idiomes
com a element imprescindible per atendre els milers de visitants estacionals d’altres
nacionalitats que fan estada en els diversos establiments de Mont-roig del Camp. Amb
gestió directa de l’administració local s’imparteixen cursos de conversa en francès i anglès
i cursos de català per a no catalanoparlants.

B

Formació a l’àmbit supramunicipal

Les competències en formació relacionada directament amb les polítiques actives
d’ocupació no són fonamentalment de caràcter municipal. Ben al contrari, el
protagonisme recau en altres administracions d’àmbit supralocal.

Les entitats administratives més properes al Municipi de Mont-roig que tenen
competències en formació són la Comarca del Baix Camp i la Diputació de Tarragona.

A. La Diputació de Tarragona, en la seva tasca d’assistir als municipis adscrits a la
seva demarcació territorial, s’encarrega de la formació dirigida, per una banda, al
personal que treballa als ens locals a través de la Unitat de Formació del SAM. Per
altra banda, també presta formació ocupacional. La realització d’aquests cursos
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és tant presencial, com semipresencial o virtual, facilitant així l’accés als/les
interessades.
B. El Consell Comarcal del Baix Camp, d’acord a les competències establertes al
Decret Legislatiu 4/2003 sobre la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya,
desenvolupa activitats per la promoció econòmica. Així, el Consell té competència
per dur a terme polítiques actives de formació amb la finalitat d’ajudar als
municipis en la seva prestació de serveis. En l’actualitat el Consell té programes
de formació i impuls de l’ocupació per joves i un programa per persones majors
de 30 anys amb mancances formatives que es troben en risc d’exclusió laboral.

3.1.6. VALORACIÓ I CONCLUSIONS
1. Mont-roig del Camp es caracteritza actualment per ser un municipi de tarannà
turístic –representant el sector serveis el 77,8 % del VAB del municipi. El turisme
i les activitats que s’hi relacionen directament constitueixen indubtablement la
principal font d’ingressos del municipi.
2. El sector serveis i el sector de la construcció (aquest darrer molt afectat per la crisi
dels últims anys) són les àrees econòmiques més importants del municipi en el
seu conjunt. Aquest és un tret específic del municipi, i per tant no compartit amb
l’estructura general de la Comarca del Baix Camp, on la Indústria és el segon
sector més important.
3. El sector de l’agricultura a Mont-roig del Camp ha registrat una taxa de valor afegit
decreixent però significativa, per tant ha mostrat una certa estabilitat al llarg dels
anys. Al contrari que el sector serveis, sector que es caracteritza per una
considerable inestabilitat.
4. El PIB de Mont-roig del Camp està per sota la mitjana del Baix Camp, a una
distància gens menyspreable de 8 punts en relació als índexos de referència
catalans.
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5. La taxa d’ocupació al territori està fonamentalment protagonitzada per homes
(un lideratge conjuntural que presenta un perfil diferent en períodes de crisi). Cal
recordar que la població masculina té una representació superior, del 51,81 % del
total de la població. No obstant, tot i que en alguns anys la població femenina
ocupada es va equiparar a la masculina, en els últims anys la diferència entre
ambdós sexes és especialment alta.
6. El grup de població que més ocupació registra és el que es concentra entre 30 i
44 anys arribant en dades de 2017 a representar el 45 % de les persones afiliades.
Majoritàriament, la població afiliada de Mont-roig del Camp treballa per compte
d’altri. Tot i així, Mont-roig presenta una particularitat pel que fa al volum de
persones afiliades per compte propi; aquest és més elevat que la mitjana del Baix
Camp i de Catalunya, fet que podria denotar un major sentit d’emprenedoria al
territori de Mont-roig del Camp o una caracterització de les activitats
econòmiques diferents a les d’altres municipis propers (el baix indicador de VAB
industrial n’és un exemple).
7. L’atur a Mont-roig en l’actualitat és relativament alt tenint present que, per una
banda supera la mitjana de la comarca i per altra banda, es posiciona com tercer
municipi amb atur registrat al conjunt de la comarca en l’últim mes de març. No
obstant, igual que el conjunt de la comarca, el municipi està reduint la seva taxa
de manera sostinguda. Per tant, la tendència apunta a una perspectiva positiva
de cara als pròxims mesos.
8. Sabent que la població entre 30 i 44 anys és la que més ocupació té al municipi,
es reconeix a les persones majors de 55 anys (i especialment entre 55 i 59) com
les que més atur sofreixen. Aquest indicador s’ha repetit al llarg del temps,
mostrant aquest fet com estructural de l’economia de Mont-roig del Camp. A més
a més, és un fenomen que supera la mitjana del Baix Camp.
9. Els ciutadans de Mont-roig del Camp que tenen una formació professional es
veuen menys afectats per l’atur que les persones que tenen una educació general,
és a dir, batxillerat. Aquest col·lectiu de persones representen el major gruix de

49

persones aturades al municipi i a la comarca. Amb la diferència que a Mont-roig
del Camp supera la mitjana establerta al Baix Camp.
10. Mont-roig del Camp, amb el suport dels altres nivells administratius, dona una
formació amb la finalitat d’especialitzar a la seva població en determinades àrees
laborals. Aquests àmbits són principalment vinculats al sector serveis. Pel que fa
a la formació reglada, els estudis superiors en fase preuniversitària són impartits
fora del municipi, fet que produeix “en molt de casos la fragmentació del col·lectiu
dels joves, per disgregació dels seus membres, per la dispersió pròpia del terme
municipal” afectant en última instància la cohesió dels joves com a col·lectiu social
(Pla Local Joventut, Mont-roig del Camp (2012-2015)).
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Reptes i desafiaments
▪

Mantenir la dinàmica de descens de la taxa d’atur assolida en els últims trimestres.

▪

Crear més oportunitats de treball al municipi

▪

Reduir la bretxa de gènere pel que fa a l’ocupació i l’atur. Evitar que les diferents
temporades afectin en la contractació de dones o d’homes. Assolir per tant una
estabilitat en el mercat laboral pel que fa a la variable sexe.

▪

Aconseguir que la contractació de persones majors de 55 anys s’incrementi.
Plantejar programes d’ocupació i formació per a persones empadronades al
Municipi majors de 55 anys.

▪

Promoure programes d’ocupació per a persones aturades en tots els perfils
formatius.

▪

Diversificar l’oferta formativa i oferir cursos vinculats a altres sectors, com per
exemple, el sector TIC.

▪

Obrir noves línies de cicles formatius amb la finalitat que el jovent no hagi de
marxar del territori per assolir aquests coneixements.

▪

Plantejar una marca Mont-roig-Miami que uneixi els nuclis poblacionals i que sigui
competitiva amb els municipis veïns.

▪

Dotar d’eines i recursos al servei de joventut per tal de facilitar l’accés dels joves al
món laboral
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3.2. ESTRUCTURA I SECTORS PRODUCTIUS

3.2.1. ANÀLISI DELS MODELS PRODUCTIUS

Miami platja segueix unes característiques pròpies dels municipis de costa
mentre que la vila de Mont-roig respon a la tipologia de municipi d’interior.
El Baix Camp és una comarca que presenta unes característiques econòmiques, socials i
demogràfiques amb una marcada heterogeneïtat pel que fa als municipis que la
componen. Per una banda, els municipis de costa, caracteritzats en gran part per una
important activitat econòmica relacionada amb els serveis, mentre que els municipis
d'interior i de muntanya pateixen un alt índex d'envelliment de la població i dificultats de
promoció econòmica (Consell comarcal Baix Camp, 2017).
El cas del municipi de Mont-roig del Camp, com a conseqüència de la desagregació dels
nuclis poblacionals és especial, ja que agrega en un mateix terme municipal ambdues
característiques. Per una banda, el nucli poblacional de Miami segueix unes
característiques pròpies dels municipis de costa mentre que la vila de Mont-roig, situada
a relativa distància de la costa, respon a la tipologia de municipi d’interior.
Des de mitjans del segle XIX i fins al començament d’aquest segle, el municipi de Montroig del Camp ha sofert un gran canvi pel que fa als seus pilars productius. Mentre que
l’activitat agrícola continua tenint una relativa rellevància al nucli poblacional de l’interior
del terme municipal, es veu clarament superat en tot en el conjunt del terme. Mont-roig
del Camp, essent un municipi costaner amb una alta concentració demogràfica en els
barris propers al litoral, ha vist desenvolupar exponencialment les seves activitats
vinculades al turisme.
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A

Mercat Laboral dels Sectors Productius

En valors percentuals, el 69,8 % de les persones afiliades al règim general a la
Seguretat Social van estar ocupades en una de les activitats del sector serveis.
Il·lustració 16. Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per activitat productiva
(març 2017)
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Font: Elaboració per Idencity amb les dades de l’Idescat

El sector serveis, paradoxalment, tot i ser un sector amb gran importància al territori i
major pes en l’estructura econòmica en comparació amb altres territoris (el VAB és del
77,8%), presenta un grau d’afiliació inferior que a Baix Camp i Catalunya (69 %, 75 % i 78
%, respectivament)11.
Tenint en compte que el sector de l’agricultura ha estat un sector històricament
significatiu en el municipi de Mont-roig del Camp, el percentatge de persones afiliades a

11

La dada del VAB correspon a l’exercici 2014 mentre que la de persones afiliades es del 2017.
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la Seguretat Social en aquest sector és especialment elevat (6,5 %) en comparació amb
el nivell comarcal (3 %) i autonòmic (1,5 %).
El segon sector que presenta més persones afiliades és el de la construcció (12,85 %).
Aquest sector té un pes prou rellevant en comparació amb el Baix Camp (7,9 %) i
Catalunya (5,8 %).
En tercer lloc es troba el sector de la indústria (11,58 %). La població inscrita a la Seguretat
Social en l’àrea productiva Industrial és relativament inferior a la registrada en els nivells
administratius superiors (s’assoleix aproximadament un 14 % d’afiliats en ambdós àmbits
territorials).
En el següent gràfic es mostra l’evolució d’afiliació únicament a Mont-roig del Camp des
del 2008 corresponent al règim general.
Il·lustració 17. Evolució d’afiliats al règim general a la S.S. en relació als sectors productius
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Font: Elaborat per Idencity amb dades de l’Idescat

En valors percentuals, el 2017, el 69,8 % de les persones afiliades al règim general a la
Seguretat Social estan ocupades en una de les activitats del sector serveis. Per altra
banda, pel que fa al sector de la construcció, és a partir de l’any 2011 que torna a
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estabilitzar-se la contractació de personal. Aquest sector és el que es va veure més afectat
per la crisi econòmica a escala estatal. Destaca el sector de l’agricultura per la baixa
generació d’ocupació: al 2008 el 1,20 % de les persones afiliades al règim general a la
Seguretat Social van estar ocupades per aquesta activitat reduint-se fins un 0,80 % el
2017.
Seguidament es presenta el mateix gràfic analitzant únicament les persones afiliades al
règim especial de treballadors autònoms per tal de veure quina dinàmica tenen els
sectors comparats amb la relació laboral.
Il·lustració 18. Evolució d’afiliats al règim especial a la S.S. en relació als sectors productius
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Podem veure que entre les persones autònomes al municipi, els sectors de construcció i
agricultura incrementen la seva importància com a activitats generadores d’ocupació. De
fet, mentre que el 2017 les persones afiliades a la SS pel règim general en el sector de
l’agricultura suposaven un 0,80 % del total de persones afiliades aquell any, en el cas de
persones afiliades al règim especial, l’agricultura va suposar un 8,70 % del total. El sector
que canvia també la seva dinàmica és el de la Indústria. Aquest sector, com era de
preveure, va generar més afiliats al règim general el març del 2017, 12,9 %, que afiliats al
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règim especial en el mateix període, 4 %. Pel que fa als sectors de construcció i serveis
les dinàmiques són en ambdós casos paritàries. És a dir, la proporció que representa cada
tipologia d’afiliat és semblant per sector.
La població aturada al 2016 provenia principalment del sector serveis: 74 %
La població aturada al 2016 provenia principalment del sector serveis 74 % (659 persones
de les 891 totals registrades). Seguidament, el sector de la construcció recollí un 11 % de
les persones aturades (87 del total de persones aturades). Els sectors de l’agricultura i de
la indústria van registrar un 5 % i un 6 % de persones aturades (45 i 54 persones
respectivament).

Il·lustració 19. Mitjana anual d’atur al municipi de Mont-roig del Camp per sectors productius (2016)
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Font: Elaborat per Idencity amb dades de l’Idescat

El sector serveis és l’activitat que més valor afegit genera a l’economia del
territori i alhhora el que perfila l’estructura històrica de l’atur registrat al
municipi.
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Il·lustració 20. Evolució de l’atur a Mont-roig del Camp en relació als sectors productius
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Tots els sectors han registrat un atur més elevat a partir de 2007. Una tendència que,
segons els casos, ha començat a remetre entre els anys 2012-2014. El descens de l’atur
ha variat segons el sector, la recuperació d’activitat en serveis i agricultura s’ha alentit –
presentant valors més positius cap al 2015, – respecte els altres dos sectors, indústria i
construcció –sentint una millora cap a l’any 2013 en el cas de la indústria i 2012 en el cas
de la construcció.

Els sectors que presenten una variació major entre el nombre d’aturats/des el 2005 i el
2016 és el sector de la agricultura (mitjana de persones registrades: 10 persones a l’atur
el 2005 i 46 el 2016) variant un 372 %, seguit del sector serveis, 220% (204 persones el
2005 i 651 el 2016), el sector indústria, 138 % (23 persones el 2005 i 55 el 2016), i per
últim el sector de la construcció 87 % (50 persones el 2005 i 94 el 2016). Per tal de poder
contextualitzar aquestes dades, l’atur al Baix Camp també va registrar les següents
dinàmiques: el sector d’agricultura va obtenir un 332 % més de persones aturades entre
el 2005 i el 2016, seguit pels sectors de serveis i construcció 121 % i 103 %, posicionant-
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se per últim el sector d’indústria amb un augment del 67 % de persones aturades al
sector.
Per tant, el sector d’agricultura és el sector que més afectat s’ha vist per la crescuda de
persones en situació d’atur. No obstant, la resta de sectors presenten tòniques
lleugerament diferents. El sector de la indústria a Mont-roig del Camp s’ha vist
especialment afectat en comparació amb la mitjana dels municipis del Baix Camp.
Tanmateix, el nombre de persones aturades del sector serveis a Mont-roig del Camp s’ha
incrementat en un 99% comparat amb el conjunt de la Comarca del Baix Camp. El sector
de la Construcció ha presentat una evolució significativament positiva en el municipi de
Mont-roig del Camp pel que fa a la recuperació i agilització d’aquesta activitat econòmica.

Alhora, la durada de la demanda vinculada a l’activitat econòmica en el període de març
de 2017, mostra com el sector serveis absorbeix més persones aturades (209) que els
altres sectors alhora que ho fa en major mesura en un temps inferior als 3 mesos.

Il·lustració 21. Durada de la demanda i sector d’activitat econòmica de Mont-roig del Camp (marc 2017).
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A. SECTOR SERVEIS: COMERÇ, TURISME, TRANSPORT I SERVEIS A LES
EMPRESES
Davant de la multiplicitat d’interpretacions que es desprenen de les nombroses bases de
dades consultades, es fa del tot necessari concretar quines activitats, a grans trets i a
efectes del present treball, es concentren en el sector serveis:
− Comerç
o Comerç a l’engròs i reparació de vehicles de motor
o Comerç al detall
− Transport i comunicacions
− Turisme
o Hotels, càmpings i altres allotjaments de curta durada
o Restauració
o Agències de viatges i operadors turístics
− Serveis a les empreses i serveis personals
o Activitats immobiliàries
o Activitats financeres i assegurances
o Activitats administratives i serveis auxiliars
Degut a la importància del turisme al territori de Mont-roig del Camp, i en especial al nucli
poblacional de Miami Platja, aquest sub sector serà el més estudiat en aquest apartat.

A

Desenvolupament del Sector Turístic

L’expansió turística del municipi de Mont-roig del Camp ha seguit un procés
que es remunta al 1950; el desenvolupament del sector de la construcció ha
comportat la potenciació d’aquest turisme, principalment a Miami Platja.
El sector del turisme ha estat un sector en expansió a la Costa Daurada des de la meitat
del passat segle. Va ser, aproximadament, cap els anys 1950-60 que aquest sector va
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començar a potenciar-se coincidint amb el desenvolupament diferenciat dels nuclis
poblacionals del municipi.
Durant els anys 1971 a 1980 Mont-roig del Camp va experimentar el període de màxima
construcció (Atles del Turisme a Catalunya, 2009). En comparació amb els altres municipis
de la Comarca del Baix Camp, només Pratdip, al nord-oest de Mont-roig, i La Febró, al
nord de la Comarca, registren el període de màxima construcció abans: de l’any 1961 al
1970. Cal apuntar que aquests municipis són d’interior i per tant de difícil comparació
amb el municipi de Mont-roig del Camp. D’altra banda, només Vandellòs va experimentar
aquesta mateixa transformació durant el mateix període de temps. Cambrils, per
exemple, va experimentar més tard el creixement del sector de la construcció (entre 1980
i 1990).
En el municipi de Mont-roig del Camp s’identifica el nucli inicial de població i la posterior
expansió als anys 60 del nucli de Miami, a causa fonamentalment de l’activitat turística.
Aquesta expansió es basa, en primer lloc, al voltant de la franja litoral, al voltant del
municipi d’Hospitalet. En aquesta àrea predomina l’habitatge unifamiliar aïllat, de
primera i segona residència, amb antiguitats, aproximadament, del període d’entre 19501980. El segon creixement en la franja litoral , correspon a les àrees del Barranc de la
Porquerola y Barranc de la Pixerota, amb discontinuïtat a causa de la via del tren i la N340.
En aquesta zona predomina l’habitatge d’ús residencial, també el de primera i segona
residència. El tercer període es caracteritza per ser més ordenat que els anteriors,
planificat entre la via del tren i la N340 fins a l’interior. El que correspon actualment al
nucli de Miami i Nou Miami (sòl urbà consolidat) l’antiguitat d’aquesta zona es correspon,
aproximadament, tant als 1970 com als 2000. En quart lloc, es distingeixen

les

urbanitzacions de Casalot i Bonmont, la primera destaca pel predomini d’unifamiliars
aïllades amb antiguitats d’entre 1970 i 1990, i la segona situada al nord de la AP7, té una
tipologia d’habitatge unifamiliar amb antiguitats més recents, aproximadament, del 1990
i 2000. Finalment amb aquesta mateixa antiguitat (1990-2000) cal remarcar la
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urbanització Club Mont-roig, junt a la T-323 (Delegació de economia i hisenda e
Tarragona ).
El desenvolupament del sector de la construcció ha comportat la potenciació del sector
del turisme. A la vegada, el turisme ha exigit la contínua planificació i preparació del parc
residencial.
Si ens centrem en la situació actual, tal i com s’ha comentat (POUM, vol. II, 2006), Montroig del Camp és un municipi de marcada especialització turística, amb un teixit econòmic
fortament basat en petits establiments de comerç, hostaleria i restauració. Com hem
anat veient, el sector turístic es desenvolupa principalment als nuclis poblacionals de la
costa del terme municipal i principalment a Miami Platja. Més concretament, el sector
turístic del municipi està basat principalment en les visites a Miami i les estades als hotels
i càmpings existents. Aquestes inferències han estat extretes i recollides al POUM a través
de l’esmentat continu increment de residències secundàries a prop del litoral.
Per tal de veure la situació actual –2011 són les últimes dades disponibles– respecte de
la proporció d’habitatges principals, secundàries i buides, es mostra la següent
il·lustració.
El que fa peculiar a Mont-roig del Camp és l’elevat nombre d’habitatges buits.
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El gràfic mostra una clara singularitat del municipi de Mont-roig del Camp. La proporció
d’habitatges principals i secundaris al 2011 va ser gairebé equitativa: 5.241 habitatges
principals i 5.103 secundaris. D’altra banda, la proporció d’habitatges buits és
especialment rellevant comparat amb altres àmbits territorials. Mentre que Catalunya i
Baix Camp no arriben al 16 % d’habitatges buits del total d’allotjaments (11,6 % i 15,5 %
respectivament), el municipi de Mont-roig del Camp assoleix el 26,4 %.
No obstant, si posem en context el municipi de Mont-roig del Camp amb altres municipis
costaners on l’economia se sustenta principalment del sector turístic, podem veure que
aquesta situació es repeteix.
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Il·lustració 23. Desagregació d’habitatges per la seva tipologia. Dada per municipis. 2011
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La dinàmica que té Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Cambrils, municipis veïns de Montroig del Camp, és totalment equiparable amb la de Mont-roig del Camp pel que fa a la
relació entre habitatges principals (48,13 % i 41 %, respectivament) i secundaris (42,44 %
i 42,37 %, respectivament), però amb unes magnituds sensiblement inferiors respecte les
dels habitatges buits. Castell-Platja d’Aro, a Girona, es diferencia notablement dels
municipis del Baix Camp ja que té una sobre-representació d’habitatges secundaris (65,85
%). Cal insistir en el fet que fa peculiar a Mont-roig del Camp: l’elevat nombre
d’habitatges buits (26,41 %).
En temporada alta la població s’enfila fins a les 70.000 persones al municipi.
Una de les principals conseqüències del model turístic adoptat, és l’elevat volum de
població estacional registrada i usuària ocasional dels serveis i equipaments del municipi
(POUM, vol. II, 2006).
Aquest element també es valora a través de la variació entre població de dret i de fet. En
temporada alta la població s’enfila fins a les 70.000 persones (Ajuntament de Mont-roig
del Camp, 2017).
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B

Mercat laboral del Sector Serveis

El sector serveis genera una ocupació marcada per la temporalitat i la
estacionalitat.
Una forma de poder apreciar aquesta estacionalitat és a través d’analitzar les afiliacions
al règim general de la SS al sector serveis (vinculat fortament al turisme) i per tant, en
certa forma, la capacitat de generació d’ocupació.
Il·lustració 24. Nombre d’Afiliacions a la Seguretat Social, cas del sector serveis. Període 2012 - 2017
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Font: Elaboració Idencity amb dades d’Idescat

La gràfica anterior recull les dades trimestrals entre 2012 i 2017, marcant emfàticament
el caràcter estacional del sector del turisme, majoritari a Mont-roig del Camp.
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Il·lustració 25. Percentatge d’Afiliacions a la Seguretat Social, cas del sector serveis. Període 2012 - 2017
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En primer lloc, cal apuntar que les dades han estat tractades en percentatges. Per tant,
es presenta el pes d’afiliats al sector serveis respecte del total de persones afiliades a
cada municipi. D’aquesta manera es fa possible la seva comparació.
La il·lustració mostra que el sector serveis genera una ocupació marcada per la
temporalitat i l’estacionalitat. Mentre que als mesos de març i juny les afiliacions a la SS
augmenten en tots els territoris seleccionats, al setembre i desembre aquesta ocupació
disminueix. No obstant, l’ocupació als municipis seleccionats, essent costaners i tenint un
potent sector serveis, no descendeix del 65 % del pes en relació a l’afiliació total.
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L’hostaleria és l’activitat que va generar més atur el 2016 (recull el 41,7 % de
l’atur del sector)
Il·lustració 26. Percentatge d’Atur registrat al 2016 a Mont-roig del Camp, Cambrils i Vandellòs desagregat
per branques d’activitat del sector serveis.
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Pel que fa al sector serveis a Mont-roig del Camp, és l’hostaleria l’activitat que va generar
més atur el 2016 (recull el 41,7 % de l’atur del sector). Les activitats administratives i
serveis auxiliars ocupen el segon lloc en aquest inventari d’atur registrat per activitats
(22,5 %).
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Novament, de la mateixa manera que l’ocupació del sector està marcada per
l’estacionalitat del turisme, l’atur per activitats també mostra una dinàmica similar en els
tres municipis costaners del Baix Camp.
Il·lustració 27. Històric d’Atur registrat a Mont-roig del Camp desagregat per branques d’activitat del sector
serveis.
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C

Oferta turística

A la franja marítima del terme de Miami platja existeix una marcada
presència de càmpings amb alta capacitat de places. Per contra, la
disponibilitat de places d’hotels i turisme rural és relativament baixa.
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Tot i que la construcció de segones residències ha estat la tònica general en els municipis
costaners del Baix Camp, davant l’increment del turisme i de població durant les
temporades altes, la presència d’allotjaments turístics ha anat creixent gradualment.
Així, un aspecte interessant de l’oferta turística del terme és el fort desplegament de
càmpings en la franja marítima; fins a un total de 7 establiments, amb una alta capacitat
de places que el converteixen en el municipi de major oferta en llocs d’acampada de
Catalunya (segons dades de 2016). Això es tradueix en la disponibilitat d’un gran nombre
de places: l’any 2016, les places registrades foren de 11.838 i, segons l’Ajuntament,
podrien arribar a situar-se en 16.000 en un curt termini.
Il·lustració 28. Nombre de places d’hotels i de càmpings. 2016
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Font: Elaboració Idencity amb dades d’Idescat

En contraposició, la disponibilitat de places d’hotels és relativament baixa en comparació
amb altres municipis veïns o altres municipis amb forta implantació del sector turístic.
Concretament, aquesta baixa capacitat està inevitablement vinculada al nombre d’hotels
existents al municipi, únicament 11. Aquesta dada es contraposa amb Castell-Platja d’Aro
al Baix Empordà que té 34 hotels o Cambrils que en té 25.
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Aposta pel turisme de platja per sobre del turisme rural
Una característica que marca severament el tipus de turisme que s’ofereix a Mont-roig
del Camp és la manca d’oferiment d’allotjament rural. Aquest fet mostra quina ha estat
l’aposta del municipi envers la planificació del seu turisme. L’any 2016 no es registra cap
allotjament turístic qualificat com a “turisme rural” i per tant no es registren cap mena
de places d’aquesta categoria. Pel contrari, els municipis veïns presenten el seu sector
turístic més diversificat a l’oferir també l’oferta rural, encara que en uns nivells certament
irrellevants (amb dades de 2016, Cambrils té 14 places de turisme rural i Vandellòs 29).
En qualsevol cas, igual que a Mont-roig del Camp, presenten xifres poc significatives.
No hi ha dubte doncs que el sector de serveis i, concretament, el sector turisme, és el
sector econòmicament més dinàmic en el municipi. Amb una relativament alta
concentració en determinats nuclis urbans, compatible amb una diversificació
desequilibrada però creixent de les localitzacions.
Pel que fa als atractius turístics del nucli poblacional de la vila de Mont-roig, trobem
l’església vella i l’església nova. Breument, el valor turístic de l’església es posa en relleu
al ser un edifici amb una llarga història. Es data la seva existència al 1194 en una butlla
del papa Celestí III cap a Sr. Arquebisbe de l’Església de Tarragona. L’increment
demogràfic de la població va comportar la necessitat d’engrandir l’església per donar
espai a tot els fidels (Riba i Mestres, 1983). Al segle XIX, cap al 1797, Mont-roig del Camp
va passar a tenir una nova església, coneguda com l’Església Nova.
Des d’un punt de vista turístic i cultural també cal destacar el Centre Miró, un espai
d’interpretació tant del pintor Miró com de la seva obra.
Relacionat amb l’anterior, i situat a les urbanitzacions de Les Pobles, hi ha el Mas Miró.
Aquest equipament cultural, objecte d’un conveni recentment signat amb el Govern de
l’Estat, pot considerar-se un actiu de futur de valor inqüestionable.
També cal destacar com a atractiu singular, les barraques de pedra seca declarades pel
Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya bé cultural d'interès nacional
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Si ens centrem en els actius turístics situats a la costa, a traç gruixut es poden classificar i
resumir de la següent manera:
Taula 3. Llistat d’actius turístics
1. Actius Naturals
Disposa d'una extensió de 12 quilòmetres de litoral amb quatre platges i diverses cales.
La majoria de les platges i cales compten amb vegetació natural.
Tres de les platges del municipi disposen del distintiu de bandera blava.
Una de les platges de Mont-roig del Camp (la platja de l’Estany Gelat) ha estat guardonada amb la
bandera EcoPlayas.
El municipi acull un espai d’interès natural protegit per la figura Xarxa Natura 2000.
2. Actius Esportius
Propostes d’activitats esportives àmplies i diversitat d’itineraris: 10 rutes BTT, 7 rutes cicloturístiques, 7
rutes de senderisme, 4 recorreguts de running.
Via ciclista que comuniqui el nucli de Mont-roig del Camp amb la platja.
El municipi compta amb un camp de golf que té un dels millors dissenys a nivell internacional.
Bona situació al Centre de la Costa Daurada amb la possibilitat d’atraure a un públic captiu del tram
central.
Activitats nàutiques - Costa Daurada Estació Nàutica
Altres instal·lacions esportives com els dos poliesportius, el velòdrom, sis pistes de tenis, piscina
municipal, centre BBT.
3. Actius Culturals
Conservació de patrimoni rellevant com les barraques de pedra seca declarades BCIN, les quals són les
primeres classificades com a tal en l’àmbit català.
Empremta històrica de l’artista Joan Miró.
Incorporació de recursos culturals en productes turístics supramunicipals, com la Torre de Miami Platja
a la ruta dels miradors per les carreteres del Baix Camp o el Centre Miró en la ruta del Paisatge dels
Genis.
Ermita de la Mare de Déu de la Roca (aquest localitzat com hem dit al nucli de la vila)
4. Festivitats i Activitats
Festa de l’Oli Nou, Fira de la Cullerada
Jornades gastronòmiques del Pop
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Ruta de la tapa (Barri Florida)
Festa major de Sant Jaume
Festa major de Sant Miquel
Festa de Sant Josep
Activitats de dinamització esportiva
Tallers infantils
Excursions en bicicleta
Activitats nàutiques
Font: Elaboració per Idencity

Pel que fa a la promoció dels actius del turisme, Mont-roig del Camp compta amb quatre
oficines de turisme a: Les Pobles, Miami, Costa Zèfir i Platja Cristall (les dues últimes en
règim de funcionament restringit a l’estiu) (Universitat Rovira i Virgili & GRIT, 2017).
Amb l’objectiu d’optimitzar la promoció exterior del municipi, s’estan difonent els seus
innegables atractius amb l’assistència a diverses fires i esdeveniments del sector. Les fires
a les que el municipi assisteix són aquelles que promouen: Turespaña, l'Agència Catalana
de Turisme i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. La Diputació de
Tarragona també fa la funció de promotor amb convenis diversos com l’Estació Nàutica i
el Parc Científic de Turisme i Oci i el projecte anomenat “El paisatge dels genis” que
involucra també a altres municipis veïns.
B. SECTOR AGRICULTURA
El sector agrari és ampli i no es redueix a les activitats d’agricultura estrictament. Bases
de dades com l’Idescat desagreguen el sector en diverses branques d’activitat. Per tant,
quan es parla d’aquest sector cal tenir en compte que altres activitats productives a
banda de l’agricultura hi estan incloses com ara la ramaderia, la silvicultura i la pesca.

A

Desenvolupament del Sector de l’Agricultura
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L’agricultura constitueix la base tradicional de l’economia del terme. A la vila de Montroig, “tothom es dedicava a la pagesia” (Riba i Mestres, 1983). Un dels components que
va influir en el desenvolupament d’aquest sector productiu va ser la gran extensió del seu
terme municipal “afrontant amb el mar unes hores de llargària” (Íbid., p. 59). Aleshores,
Mont-roig era l’únic lloc de Catalunya que tenia collites de garrofes, oli, fesols i arròs.
Però també produïa, llegums, una mica de seda, hortalisses, fruits, patates i algun any
barrella, cànem i ametlles; entre altres conreus. Pel que fa a la ramaderia, Mont-roig
comptava amb bones pastures per al bestiar, presentant un terme pràcticament pla, i
bona geografia per a la caça. Com apunta Francesc Riba i Mestres, amb aquestes
condicions, el municipi no podia fer més que engrandir-se (Íbid, p.60).
Actualment la distribució dels principals conreus són: l’olivera, els herbacis i
els fruiters.
Amb el pas del temps alguns productes han deixat de conrear-se. Al secà, que és en
regressió, predomina el conreu de les oliveres, les patates, els cereals, els fruiters i la
vinya (Enciclopedia, 2016). Així, en detriment del cultiu de secà ha anat en augment
progressiu el cultiu de regadiu amb el cultiu de fruiters.
Segons el Cens Agrari de 2009, es calculen a Mont-roig del Camp, unes 2.012 hectàrees
de superfície agrícola utilitzada i per tant, terres que han estat llaurades. La distribució
dels principals conreus en l’actualitat són: l’olivera amb 994 hectàrees, els herbacis amb
600 hectàrees i els fruiters amb 231 hectàrees.
Com es veu en la imatge següent, la localització de l’activitat d’agricultura continua essent
pròpia de la zona de l’interior, nord, i nord-est del terme municipal. El nucli poblacional
de Miami queda fora de les zones de cultius. Cal fixar-se en les àrees marcades en verd
per veure que els cultius estan desplegats en zones més allunyades del nucli poblacional
de Miami.
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Il·lustració 29. Mapa de zones cultivades

Font: Retall de Mapa de Cultius del SIGPAC

Pel que fa a la ramaderia, únicament es reconeixen 17 explotacions agràries,
tenint major importància la cria de porcí i l’avicultura.
Com a actius que dinamitzen el sector es distingeix la Cooperativa Garrofera, col·lectiu
que incrementa el nivell d’associacionisme del territori12. Tanmateix, la Fira de Mont-roig
a l’inici d’agost es reconeix com un important actiu del sector.

C

Les dinàmiques de l’activitat laboral al sector agrícola

El nombre d’afiliacions que recull el sector productiu de l’agricultura és un dels més
reduïts, arribant al màxim de 306 persones al juny del 2012. Un tret característic de les

12

Existeix la Cooperativa Agrícola de Cambrils de la que participen diversos membres de Montroig del Camp.
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afiliacions en aquest sector i per tant, de l’estructura ocupacional que genera, és la seva
estabilitat. A diferència del sector serveis, l’agricultura no sofreix d’una excessiva
estacionalitat pel que fa a la generació de treball. Únicament s’intueix que durant els
mesos de desembre hi ha una major generació d’ocupació, probablement relacionat amb
un increment de l’activitat relacionada amb la producció d’oli.
Il·lustració 30. Nombre d’Afiliacions a la Seguretat Social, cas del sector agricultura. Període 2012 – 2017
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Font: Elaboració Idencity amb dades d’Idescat

En els últims mesos de 2016 i primers del 2017 el sector sembla anar remuntant i
registrant més persones afiliades.
Ara bé, l’estabilitat del sector pel que fa al nombre de persones afiliades sembla ser una
característica intrínseca del sector més que no pas un factor específic del municipi de
Mont-roig del Camp. Com a resultat de comparar aquesta mateixa dada amb altres dades
de municipis veïns –ara en valors percentuals del gruix de persones afiliades del total
d’afiliacions–, veiem que el sector de l’agricultura és comparativament més generador de
treball a Mont-roig del Camp que en d’altres municipis.
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Il·lustració 31. Percentatge d’Afiliacions a la Seguretat Social. Municipis: Mont-roig del Camp, Cambrils i
Vandellòs
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Així, del total d’afiliacions de cada municipi, el gruix d’afiliats al sector agrícola a Montroig des del 2012 fins a l’actualitat ha estat comparativament superior com a sector
generador d’ocupació. A març de 2017 el percentatge de persones afiliades representa
el 6,5 %, a Cambrils 2,4 % i a Vandellòs el 1,1 %.
L’atur al sector de l’agricultura a Mont-roig del Camp va experimentar un
creixement des del 2009, però sembla que aquest està variant en els darrers
mesos.
Tot i no ser el sector que més atur registra –que com ja hem apuntat ha estat el sector
serveis i en concret l’hostaleria– i presentar una certa estabilitat, no és menys cert que la
recessió econòmica general també va afectar a les activitats del sector agrícola. Les
últimes dades disponibles, de l’any 2016, apunten a una recuperació amb la conseqüent
reducció de les persones aturades provinents d’aquest sector.
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La data en què es van recollir més persones aturades vinculades amb aquest sector va
ser el 2015, quan d’un total de 961 persones aturades registrades al municipi, 53
provenien del sector de l’agricultura.
C. SECTOR INDUSTRIAL
Les activitats o subsectors que s’agrupen al sector industrial, atenent a les configuracions
de les diverses bases de dades utilitzades en aquest estudi de diagnosi, són les següents:
-

Indústries extractives, energia, aigua i residus

-

Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques

-

Química i cautxú

-

Metal·lúrgica

-

Maquinària, material elèctric i de transport
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A

Desenvolupament del sector d’Indústria

El dèbil desenvolupament del sector industrial a Mont-roig vers la vigorosa però
limitada industrialització de la comarca.
Certament, el municipi de Mont-roig del Camp ha vist com els processos
d’industrialització dels municipis veïns, fonamentalment Reus, han assolit major
dinamisme. Malgrat l’existència de petites indústries, la bona connexió, però relativa
llunyania, amb els grans centres d’activitat industrial com Reus, Tarragona i àrea
metropolitana de Barcelona, podria haver influït en la manca de necessitat de constituir
grans complexos industrials i potenciar així aquest sector.
El municipi de Mont-roig del Camp s’ha nodrit històricament de petites
indústries i comerços.
Cap el segle XX van sorgir un seguit d’indústries que “varen estar iniciades per les cases
que estaven més ben situades econòmicament, i després altres veïns del poble s’hi van
van afegir en veure que el sector funcionava” (Rom Serra & Rom, 2010). Aquestes
indústries eren petites però van aconseguir omplir un buit important a un poble
principalment agrícola, comportant modestes fonts de riquesa i benestar per algunes
famílies. Algunes de les indústries del poble del segle XX són: la fabriqueta d’esperit, cap
el 1910; diversos magatzems instal·lats al municipi; la fàbrica de mitges que va durar prou
temps en actiu... Cal dir, però, que en alguns casos la producció es feia a les mateixes
cases.
Al municipi també hi havia activitat mecanitzada dedicada a la transformació de
productes. Per exemple, hi havia diversos molins que transformaven el blat i produïen
finalment farina, o també es comptava amb premses d’oli. De fet, fins el 1957 hi havia al
poble fins a catorze premses hidràuliques per l’extracció d’oli d’oliva (Rom Serra & Rom,
2010).
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En resum, una indústria relacionada amb la que llavors era la principal activitat del
municipi; l’agrícola.
Pel que fa al sector de la indústria, en l’actualitat la principal empresa industrial del
territori a Mont-roig del Camp és Fischer Ibèrica. Aquesta es dedica a la fabricació de
sistemes de fixació de plàstic i altres materials.
El 2017, el municipi disposava de zones i polígons industrials que encara estan
per urbanitzar i zones industrials ja preparades per explotar.
El sector industrial es presenta com una alternativa a un únic sector productiu enfocat al
turisme. De fet, en diferents àmbits s’han proposat diverses mesures de
desenvolupament econòmic amb la potenciació d’aquesta activitat complementària.
Per tant es planegen estratègies enfocades a l’estructuració de polígons industrials: les
Sorts del Rei i Comallarets, per tal d’incrementar el potencial econòmic del municipi i
generar llocs de treball (Directorio de empresas y Soluciones Globales de Información,
2017). De fet, l'Ajuntament disposa de terrenys industrialitzables amb actius com el
polígon "Comellarets", situat a la carretera entre Mont-roig i Les Pobles. Aquest polígon
és apte per a usos industrials.

B

Les dinàmiques de l’activitat laboral al sector d’Indústria

Es pot establir una relació de complementarietat entre usos industrials i
activitat turística en el mercat laboral municipal
El nombre de persones afiliades al sector de la Indústria varia segons el mes de l’any. Amb
diferències de fins a 100 persones, els mesos de temporada alta pel turisme, com per
exemple el juny i el març, presenten un increment de persones afiliades a aquest sector
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a Mont-roig del Camp. Per tant, podem establir una relació clara de complementarietat
entre usos industrials i activitat turística.
Il·lustració 33. Nombre d’Afiliacions a la Seguretat Social, cas del sector Indústria. Període 2012 - 2017
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Font: Elaboració Idencity amb dades d’Idescat

L’any 2012 es va registrat el major nombre de persones afiliades a aquest sector (520).
Actualment, a l’última dada del març del 2017, el sector ha mostrat un capacitat de
consolidació amb 470 persones del municipi afiliades al sector.
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Il·lustració 34. Percentatge d’Afiliacions a la Seguretat Social. Municipis: Mont-roig del Camp, Cambrils i
Vandellòs
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El sector de la Indústria al municipi de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant té una capacitat
de contractació superior que el mateix sector a Cambrils o Mont-roig del Camp. La bona
connexió i proximitat de Mont-roig del Camp i Vandellòs i la capacitat de generació de
treball d’aquest sector al segon municipi comporta que treballadors del municipi de
Mont-roig del Camp es desplacin a buscar feina allà (però no disposem de dades que
quantifiquin aquesta mobilitat laboral).
Una altra inferència que podem fer a través de les afiliacions a la SS registrades al sector
és la caracterització de la indústria com una activitat generadora de treball especialment
durant els mesos de temporada alta (de nou relaciada amb el turisme).
Les activitats vinculades a l’alimentació, el tèxtil,la fusta, el paper i les arts
gràfiques són les que més atur generen en el municipi de Mont-roig del Camp.
El 2016, les activitats que més atur van generar en el municipi de Mont-roig del Camp
han estat les vinculades a l’alimentació, el tèxtil, la fusta, el paper i les arts gràfiques (34
% de l’atur del total d’activitats). Segueix l’atur registrat a les indústries extractives,
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d’energia, aigua i residus (22 %) que es contraposa al baix percentatge recollit a
Vandellòs, degut a l’existència de la central nuclear al seu terme municipal. La indústria
química i de cautxú recull, comparativament, un reduït percentatge de persones
aturades, 7,5 %; mentre que els altres municipis superaven el 10 %.

Il·lustració 35. Percentatge d’Atur registrat al 2016 a Mont-roig del Camp, Cambrils i Vandellòs desagregat
per branques d’activitat del sector Indústria.
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Com ja s’ha mencionat i mostrat anteriorment, el sector de la indústria a Mont-roig del
Camp ha presentat una millora pel que fa a la superació de l’atur registrat. Totes les
branques d’activitat han reduït el nombre de persones aturades el 2016. Pel conjunt del
sector, el 2012 va ser especialment dolent. El sector de la metal·lúrgia al municipi de
Mont-roig del Camp ha estat l’activitat que major canvi ha sofert, passant de recollir el
29,3 % de l’atur del sector el 2009 al 13 % el 2016.
Podria ser que aquesta reducció de l’atur tingui causa en un augment de l’ocupació en
aquests sectors. No obstant, no podem inferir si l’augment de l’ocupació ha estat
promogut per les mateixes empreses o per la creació de noves en aquests sectors.
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Il·lustració 36. Històric d’Atur registrat a Mont-roig del Camp desagregat per branques d’activitat del sector
Indústria.
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D. SECTOR CONSTRUCCIÓ
A

Desenvolupament del sector de la construcció

Durant el segle XX, la construcció tenia una gran importància en el territori, especialment
durant una certa època de l’any. Els paletes “tan sols treballaven des del començament
del mes d’abril fins a finals de setembre i per tant els altres sis mesos no els tocava fer
feina” (Rom Serra & Rom, 2010). La temporalitat d’aquest sector provocava que, a la més
mínima oportunitat, la mà d’obra disponible a Mont-roig del Camp, marxés a Reus o a
Barcelona per buscar un futur més prometedor (Íbid.). Els estudis històrics del poble són
capaços de fer menció dels constructors que es dedicaven a aquest sector i eren quasi
exclusivament homes.
El sector de la construcció està fortament vinculat al desenvolupament del
sector serveis i concretament a l’evolució del turisme.
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Com ja hem vist al sector de serveis, l’activitat de la construcció i complementaris a
aquesta ha anat en augment al municipi de Mont-roig del Camp. Principalment a causa
de la construcció de segones residències. Tot i que també s’ha donat un increment
paral·lel de la construcció en general, que com s’ha vist al sector de la indústria, es vincula
a un desenvolupament d’una petita indústria complementària.
El 2016 es van iniciar 37 habitatges tot i que no hi ha constància de la
construcció d’habitatges de protecció oficial
A les últimes dades de l’Idescat sobre la construcció d’habitatges al municipi de Montroig del Camp, no hi ha constància d’habitatge de protecció oficial. Pel contrari, el 2016
es van iniciar 37 habitatges i es comptabilitza que aquest mateix any se’n van acabar 8
(possiblement d’anys anteriors).

B

Les dinàmiques de l’activitat laboral al sector de la construcció

El sector de la construcció és sens dubte el sector que major millora ha experimentat
respecte els indicadors del mercat laboral. Així, el nombre d’afiliacions a la SS ha
augmentat en els últims anys a diferència de la resta de sectors.
Il·lustració 37. Nombre d’Afiliacions a la Seguretat Social, cas del sector construcció. Període 2012 – 2017
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Font: Elaboració Idencity amb dades d’Idescat
De fet, el març del 2017 es registra un rècord històric de persones afiliades a aquest
sector des de l’inici de la recessió (528).
La construcció també ha estat marcada per l’estacionalitat, essent els mesos
d’estiu els que més persones ocupades en el sector han registrat.
Tot i això, aquesta no és una estructura peculiar del sector aïllada o particular del municipi
de Mont-roig del Camp, els municipis veïns també veuen una variació en l’afiliació dels
seus ciutadans en aquest grup d’activitat.
Il·lustració 38. Percentatge d’Afiliacions a la Seguretat Social. Municipis: Mont-roig del Camp, Cambrils i
Vandellòs
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Ara bé, com ja passava amb el sector de l’agricultura, el sector de la construcció a Montroig del Camp és capaç de generar més ocupació que el mateix sector a Vandellòs i
L’Hospitalet de l’infant o Cambrils. Tanmateix, comparativament, podem tornar a
destacar que el sector de la construcció a Mont-roig del Camp està recuperant-se més
ràpid que als altres municipis; almenys la dada de març de 2017 és especialment
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reveladora d’aquest fenomen (13 % de persones afiliades, essent el percentatge més
elevat).
Les persones aturades al sector de la construcció s’han reduït des del 2011
Paral·lelament a l’increment de les persones afiliades al sector de la construcció s’ha
donat una reducció de l’atur vinculat a aquest sector. Des del 2011 el nombre de
persones aturades i registrades al sector de la construcció ha descendit
considerablement: de representar un 24 % del total de l’atur registrat al municipi al 2011
ha passat a representar el 10,5 %.
Il·lustració
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3.2.2. VALORACIONS I CONCLUSIONS
1. Mont-roig del Camp, essent un municipi costaner i havent-se desplaçat part de la
seva població cap al litoral, ha vist les seves activitats vinculades al turisme
desenvolupades exponencialment.
2. Si entenem que la generació de treball ve donada per les persones afiliades a cada
sector productiu podem inferir que el sector serveis és el sector que més llocs de
treball genera, seguit de la construcció, de la indústria i finalment de l’agricultura.
Igualment, i de forma previsible, els sectors es posicionen en el mateix ordre a
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l’hora de registrar més atur general en una època que ha estat marcada per una
forta recessió general.
3. Un tret a destacar és la composició de les persones afiliades. Els ciutadans de
Mont-roig del Camp afiliats al sector de l’agricultura, treballen a través de la forma
contractual d’autònoms a diferència d’altres sectors. Més concretament, mentre
que el 2017 les persones afiliades a la SS pel règim general en el sector de
l’agricultura suposaven un 0,80 % del total de persones afiliades aquell any, les
persones afiliades al règim especial suposaven un 8,70 % del total.
4. Pel que fa a l’atur, el descens ha variat segons el sector. La recuperació de treball
en serveis i agricultura s’ha alentit –presentant valors més positius cap el 2015–
respecte dels altres dos sectors, indústria i construcció – constatant una millora
cap a l’any 2013 en el cas de la indústria i 2012 en el cas de la construcció.
5. El

desenvolupament

del

turisme

ha

estat

directament

vinculat

al

desenvolupament del sector de la construcció. D’una banda, la construcció de
segones residències va donar-se de forma prematura al desenvolupament del
turisme de pernoctació no fixa. Fet que indica que la preparació del territori, ric
en allotjament de segona residència, va comportar la crida de turisme. D’altra
banda, els dos sectors (turisme i construcció) presenten la mateixa temporalitat
pel que respecta a l’ocupació i a les dinàmiques d’atur.
6. Un altre exemple que mostra la importància del sector turístic al municipi però
també d’una de les principals conseqüències del model adoptat, és l’elevat volum
de població estacional registrada i usuària ocasional dels serveis i equipaments
del municipi. Aquesta estacionalitat està més que demostrada a través de les
dinàmiques de contractació i d’atur. No obstant, els resultats extrets deixen veure
que tot municipi de costa presenta una estructura similar i que, per tant, no és un
tret exclusiu del municipi de Mont-roig del Camp.
7. Destaca que el model sector turístic de Mont-roig del Camp, a diferència del
model adoptat a Cambrils o a Vandellòs (encara que en ambdós casos d’una
manera feble), es basa únicament en el turisme de platja i deixa de banda el
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turisme rural. En contraposició, cal destacar el pes fonamental de l’oferta
d’acampada, posicionant-se com un dels municipis amb major densitat de places
de càmpings de tota la costa catalana.
8. No hi ha dubte doncs que el sector de serveis i concretament, el sector del
turisme, és el sector en el qual el municipi està més preparat. No només pels
processos que s’han donat des de les institucions i actors del territori, sinó també
pels actius propis dels quals el territori disposa. Aquests no estan concentrats en
un únic nucli poblacional.
9. El teixit industrial de Mont-roig del Camp té com a protagonista principal les
petites empreses. El gruix de les persones afiliades en aquest sector ho fan per
compte d’altri. Històricament el sector ha estat fortament vinculat a la
manipulació de productes agrícoles. Aquest component històric del territori no ha
estat potenciat. Actualment s’està apostant més pel desenvolupament de grans
zones industrials (pendents). De fet, el municipi disposa ja de terrenys
industrialitzables com a actius del sector.
10. Els sectors econòmics de Mont-roig estan fortament vinculats entre si, i el
desenvolupament de cada activitat implica el desenvolupament de diversos
sectors a la vegada.
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Reptes i desafiaments
⎯ El nombre d’habitatges buits al municipi de Mont-roig del Camp és
especialment elevat en comparació amb altres municipis turístics. Cal dur
a terme accions que aconsegueixin reduir aquest elevat percentatge
d’allotjaments sense ocupar.
⎯ Ampliar el model de turisme basat fortament en un turisme de platja
mancat d’oferta rural. A través de potenciar aquesta altra vessant de
l’oferta turística, el marcat caràcter estacional del sector serveis podria
atenuar-se.
⎯ Existeix una gran vinculació del sector de la construcció amb el sector del
turisme. Potenciar ambdós per tal de crear sinèrgies. Tanmateix, el sector
de la Indústria i el sector de l’Agricultura han estat històricament vinculats.
Presentar estratègies compartides per desenvolupar els sectors es
presenta com un gran repte.
⎯ Mont-roig del Camp presenta una elevada dependència del sector turístic.
Els altres sectors productius han quedat en certa mesura desatesos, cal
reactivar propostes que ajudin al seu desenvolupament.

3.3. ESTRUCTURA TERRITORIAL
3.3.1. ANÀLISI DEMOGRÀFIC

A

Evolució del creixement de la població de Mont-roig del Camp

A començament del segle XX la població de Mont-roig era aproximadament de 2.500
habitants (Savall & Savall, 2009). Des de llavors la població s’ha gairebé quintuplicat,
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essent el nombre actual de població empadronada (segons l’última dada presentada per
Idescat) d’11.521 habitants 13 . Per tal de veure l’històric de la població, es presenta a
continuació la gràfica que recull l’evolució de la població censada des del 1998 fins el
2016.
Il·lustració 40. Històric de població censada al Municipi de Mont-roig del Camp i Baix Camp
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El nombre de naixements al municipi ha passat de 108 a l’any 2006 a 98 l’any 2015, essent
aquest període el que més naixements va registrar en les darreres dècades. Des de 2011
el nombre de naixements està minvant, això suposa un cert estancament poblacional i
fins i tot, en algun període breu, un decreixement. Segons projeccions de població (20132020) de la Generalitat de Catalunya el nombre de naixements continuarà disminuint
progressivament, aquest fet ve determinat per la disminució del nombre de mares

13

A 2017 el nombre de persones empadronades al municipi s’enfila a 13.325 (Pla Local de
Joventut 2018-2021), no obstant treballarem amb la dada del 2016 degut a que la xifra que ens
proporciona l’Idescat està desagregada i per tant ens permet treballar amb ella més
exhaustivament.
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Baix Camp

Mont-roig del Camp

200.000
10.000

potencials i l’edat fèrtil de les dones de generacions menys nombroses nascudes a partir
dels anys vuitanta - noranta (Idescat, 2014)
Es pot dir que el creixement vegetatiu (diferència entre naixements i defuncions) ha
disminuït en paral·lel a la baixada de la natalitat i a un cert increment de les defuncions.
La taxa de mortalitat al municipi de Mont-roig del Camp ha augmentat l’any 2015,
respecte el 2014, passant de 5,6 punts a 6,3. La taxa de natalitat, s’ha mantingut en 8,4
punts en el mateix període de temps. Cal recordar, però, que aquest és un indicador
genèric del fenomen en la natalitat, però no descriu el comportament reproductiu d'una
població, ni tampoc té en compte la seva estructura per edat (Ajuntament de Mont-roig
del Camp, 2014).
Il·lustració 41. Naixements, defuncions i creixement vegetatiu del Municipi de Mont-roig. Període 19752015.
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B

Flux migratori al municipi

91

-20

En el període comprès entre 2012 i 2015 el saldo migratori ha estat negatiu.

El gruix poblacional d’un municipi també està afectat pels fluxos migratoris. Així, si
comparem les persones que han marxat del municipi amb les persones que han arribat,
ens trobem davant d’un municipi que ha estat territori d’immigració però que va deixar
de ser-ho l’any 2012 per passar a ser un municipi d’emigració. És a dir, entre l’any 2012 i
el 2015 el saldo migratori extern ha estat negatiu, essent més les persones que han
decidit emigrar que les persones que han immigrant. La següent gràfica il·lustra més
clarament aquesta afirmació.
Il·lustració
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Pel que respecta a les dinàmiques de migració interna, tot i no ser especialment rellevants
al municipi de Mont-roig del Camp, s’ha repetit la tònica explicada pel cas de l’emigració
externa.
Així, el saldo migratori intern (resultat de fer un còmput de les persones que han deixat
el municipi per emigrar amb les persones que han arribat a Mont-roig del Camp) ha estat
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negatiu des de 2012, essent en relació amb la resta de Catalunya de -91 i amb la resta
d’Espanya -36. El saldo migratori total l’any 2015 va ser de -325 al municipi.
En conclusió, en els anys més recents, tant el saldo migratori intern com el saldo
migratori extern està essent negatiu. Aquest indicador, conjuntament amb el decreixent
nombre de naixements explicaria, preliminarment, el descens de població total.
Fent una comparativa amb les dades registrades al Baix Camp, si bé es cert que en els
últims anys (2011-2014) s’ha tingut un saldo migratori extern negatiu, el 2015 s’han
recollit dades més positives arribant a posicionar la Comarca del Baix Camp una altra
vegada com a territori receptor de població nouvinguda. En l’actualitat (Idescat,2015) el
saldo migratori extern de la comarca és de 176.
Abans d’analitzar l’estructura de la població actual, en termes generals la població de
Mont-roig del Camp ha augmentat considerablement des de l’entrada del nou segle.
El creixement migratori entre 2001-2011 del municipi va ser del 53 % mentre
que la comarca del Baix Camp no va superar el 24 % de creixement
El creixement total entre 2001-2011 de Mont-roig del Camp es va incrementar en un 58
% vers el 27 % que va experimentar la població conjunta de la Comarca del Baix Camp.
Aquestes dades també deixen entreveure la rellevància que suposa el flux migratori en
les dinàmiques de manteniment, i en aquest cas, creixement de la població.
Taula 4. Taxa de creixement migratori Mont-roig del Camp i Baix Camp
Mont-roig del Camp

Baix Camp

Catalunya

Creixement migratori (mitjana anual) (taxa
per 1.000 habitants). 2001-2011

53,45

23,19

13,94

Creixement total (mitjana anual) (taxa per
1.000 habitants). 2001-2011

58,21

27,46

16,98

Font: Elaboració Idencity amb dades d’Idescat.

Des de la diagnosi realitzada per la Universitat Rovira i Virgili es reconeixen tres etapes
en l’evolució del flux migratori que estan fortament vinculades a les causes de la
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mobilitat. S’apunta concretament que les persones arribades de la resta de l’Estat van
arribar al municipi per treballar en el sector de la construcció i les activitats d’hostaleria.
Seguidament, l’increment de nous residents està principalment representat per persones
d’origen estranger que tenen una segona residència al municipi (principalment població
jubilada). En tercer lloc, població estrangera que ha arribat al municipi per treballar en la
construcció (Universitat Rovira i Virgili & GRIT, 2017).

C

Anàlisi de l’estructura i dinàmiques poblacionals actual

La major part de la població es concentra en el rang d’edat situat entre els 35
i els 44 anys amb una escassa representació de població jove.
La piràmide de població del municipi mostra, a grans trets, que la major part de la
població es concentra en el rang d’edat situat entre els 35 i els 44 anys, corresponent al
18% (2.172) del total de la població (11.521). Es mostra per tant, la piràmide clàssica on
la població jove representa una base àmplia, i les generacions disminueixen gradualment
com a resultat d’una mortalitat creixent amb l’edat.
Il·lustració 43. Piràmide de població de Mont-roig del Camp, 2016
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Font: Elaboració Idencity amb dades d’Idescat.

Amb dades del 2017 (assolides al Pla Local de Joventut 2018-2021), la població jove (12
a 35 anys) constitueix el 22 % (3.162 persones de 13.325 empadronades al municipi al
2017). Treballant amb aquesta xifra, un 19,3 % té entre 12 i 16 anys, un 19,3 % té entre
17 i 22 anys i el 60,7 % restant té entre 23 i 35 anys. El 58 % de la població jove està
registrada al nucli poblacional de Miami mentre que un 42 % al de Mont-roig.
Centrant l’anàlisi en relació a l’Índex d’envelliment 14 del municipi (aquest és de 112)
essent a nivell comarcal i provincial de 104. Al conjunt de Catalunya aquesta xifra
representa un 116. Si comparem aquestes xifres amb altres municipis, com és el cas de
Cambrils o Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, l’índex d’envelliment és de 119 i 102
respectivament. En aquesta mateixa línia es pot fer referència al percentatge de població
major de 64 anys, que representa el 17,3% al municipi, 18,1% a la província i 18,6% a
Catalunya (dades facilitades per l’ajuntament de Mont-roig del Camp, 2016). La població
major de 85 anys representa el 2,93 % de la població total catalana, a Mont-roig del Camp
només representa l’1,63 %, amb un total de 188 veïns, amb una representació de 128
dones i 60 homes.
Pel que fa a la distribució de la població per sexe, com ja s’ha explicat reiteradament, a
diferència del que succeeix a la comarca del Baix Camp i al conjunt de Catalunya, la
població de Mont-roig del Camp està composada per més homes que dones. El 2016, la
població total masculina va ser de 5.970 mentre que la femenina de 5.551, en contrast
amb la província de Tarragona on la població femenina és de 396.562 i la masculina de
395.737 (INE, 2016)
La composició de la població de Mont-roig del Camp en data de 2016 és
majoritàriament nascuda a Catalunya.

14

Quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de joves menors de 15
anys. S'expressa en tant per cent. Índex calculat a partir de l’Idescat
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Segons les últimes dades de l’Idescat, el saldo migratori extern es negatiu (-198), haventhi més persones emigrades que immigrades al territori (441 i 243 persones
respectivament). La composició de la immigració al municipi es reparteix pràcticament
equitativament entre immigració provinent de la Unió Europea i immigració
extracomunitària. La composició de la població de Mont-roig del Camp en data de 2016
és majoritàriament nascuda a Catalunya (5.920 persones) mentre que l’altra meitat de la
població es reparteix entre població nascuda a la resta d’Espanya (2.392 persones) i a
l’estranger (3.209 persones). La població amb nacionalitat espanyola representa el 74 %
de la població total de Mont-roig. Un 26 % de la població té una nacionalitat diferent a
l’espanyola. L’origen d’aquest segment cal trobar-lo majoritàriament en països de la Unió
Europea (49%).
Il·lustració 44. Composició de l’estoc migratori
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Per tal de veure el flux d’immigració externa al llarg del temps, es presenta el gràfic que
recull només aquesta tipologia de migració. No s’han inclòs les dades anteriors a 2004
degut a la magnitud de la variació del total de persones immigrades al municipi. Al 2003
només es recullen 3 persones immigrades (provinents de la Europa extracomunitària en
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aquell moment). El 2004 augmenten les persones nouvingudes a 392. Cal recordar que
el 2004 la UE va ampliar el nombre d’Estats membres, de 15 països es va passar a 25. Una
possible explicació per aquesta diferencia entre anys podria trobar-se en els efectes de
dita ampliació. Si ens fixem en les dades incloses a la gràfica, podem apreciar que la
immigració externa va assolir els seus nivells màxims l’any 2007 amb un total de 513
persones immigrades –principalment de la UE, representant aquest col·lectiu un 62,4 %.
D’altra banda, a partir del 2009 el flux de població nouvinguda va anar decreixent
paulatinament. En els últims anys l’arribada de nouvinguts s’ha estabilitzat però en xifres
inferiors a les dels anys anteriors.
Si centrem l’anàlisi de la població estrangera segons la seva nacionalitat cal esmentar que
la major part de la població és originària del Marroc amb un 25,3 %, corresponent a 748
persones, seguit en segon lloc per romanesos i alemanys, amb un 12,4 % (366 persones)
i un 12,2 % (362 persones) respectivament. Cal recordar que la major part de la població
estrangera del municipi és europea i destaca el baix percentatge de població procedent
d’Amèrica llatina, amb menys del 10 % (amb un total de 323, representats per Colòmbia,
Equador, Argentina) i Àsia (1,5 %, 43 persones). La proporció en relació al sexe d’aquesta
població a grans trets resulta superior en el cas dels homes (dades facilitades per
l’ajuntament de Mont Roig del Camp, 2016).
Il·lustració 45. Evolució de la immigració externa a Mont-roig del Camp
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El 2015, es calcula que el 22 % de la població era estacional.
Una vegada analitzada la població empadronada al municipi, cal esmentar un assumpte
de gran importància a l’hora d’entendre les dinàmiques reals al municipi. L’Idescat
controla la població flotant a través de “la població equivalent a temps complet any”
(ETCA). El 2015, es calcula que el 22 % (3.419 persones) de la població era estacional. En
comparació amb la dinàmica al Baix Camp, la diferència és especialment notable: només
14.627 del total de la població s’identifica com població estacional ETCA, el que
representa el 7%.
Segons una diagnosi realitzada per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la
Universitat de Girona, Mont-roig del Camp forma part dels vuit municipis litorals de
Catalunya on la població estacional duplica l'empadronada (amb un sistema que mesura
altres variables diferents a l’ETCA).

D

Nivell de Formació de la Població Jove (de 12 a 35 anys)
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Amb dades del Pla Local de Joventut 2018-2021, es presenta a continuació la distribució
per nivell formatiu de la població categoritzada com jove al Pla Local (d’entre 12 i 35 anys)
i per tant de 3.162 persones empadronades al 2017.
Il·lustració 46. Nivell de formació del jovent de Mont-roig del Camp (2017)

Batx elemental, graduat escolar, certificat
No aplicable per ser menor de 16 anys
Ensenyament primari incomplert
Titulació inferior al grau d'escolaritat
Formació professional 1r Grau
Batxillerat, formació professional
Batxillerat superior,BUP, LOGSE
Llicenciat universitari, arquitecte o enginyer
Sense estudis
Diplomat d'escoles universitàries
No sap llegir ni escriure
Doctorat estudis de postgrau
Atres titulats mitjans
Titulats d'estudis superiors no universitaris

32,2%
12,6%
10,9%
9,9%
7,2%
7,0%
6,6%
4,5%
4,4%
2,6%
1,0%
0,7%
0,3%
0,2%

Font: elaborat per Idencity amb dades del Pla Local de Joventut 2018-2021.

Fent una reagrupació de les mateixes categories podríem concloure que:
− La població total jove que ha assolit el graduat escolar i per tant, ha cursat
l’educació obligatòria, és notòriament superior a la resta de classificacions: 32,2
%. Un elevat percentatge de joves (12, 6%) categoritzats com “no aplicable per
ser menor de 16 anys”, podria acabar assolint el graduat escolar en els pròxims
anys.
− Els i les joves que han rebut educació superior no obligatòria (Batxillerat Superior
o formació professional) o que l’estan cursant suposen el 20,8 %.
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− La població total jove que ha continuat estudiant després de l’educació general o
professional i per tant que té estudis superiors (ja siguin universitaris o no
universitaris15) és del 7,3 %.
− El 10,9 % dels i de les joves no han assolit completament l’ensenyament primari.
− Els joves que no tenen cap mena d’estudi i els que no saben llegir o escriure
suposen el 5,4 % del total.
3.3.2. CONTEXT TERRITORIAL DEL MUNICIPI DE MONT-ROIG DEL CAMP
Mont-roig del Camp ha vist multiplicats els seus nuclis de població com a
conseqüència de l’expansió urbanística. Es pot dir que la transformació
urbana de Mont-roig del Camp s’inicià l’any 1956 amb el desenvolupament
de Miami Platja.
La vila de Mont-roig del Camp pertany administrativament a la comarca del Baix Camp,
segons la divisió territorial promoguda per Pau Vila l'any 1932, aprovada per decret de la
Generalitat de Catalunya l'any 1936 i ratificada per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
de l'any 1979. Geogràficament pertany a la regió natural i històrica del Camp de
Tarragona. Mont-roig del Camp ha estat constituït històricament, per un únic nucli
poblacional. No obstant, degut a les seves característiques poblacionals i geogràfiques, el
municipi ha anat canviant cap a un polimorfisme urbà clarament definit.
Es per això que, com ha succeït en altres municipis litorals, Mont-roig del Camp ha vist
multiplicats els seus nuclis de població com a conseqüència de l’expansió urbanística.
Aquesta transformació es dóna a partir dels anys 60. Altres exemples són Cambrils, el
Catllar, Castell-Platja d’Aro, Cunit i el Vendrell (Morera & Tort, 1988).
El municipi disposa d’una bona ubicació a nivell regional (en contacte amb algunes de les
principals vies de comunicació entre Catalunya i la Comunitat Valenciana). Cal posar una

15

S’agrupen aquí: llicenciats universitaris, arquitectes o enginyers, diplomats d’escoles
universitàries, doctorat d’estudis de postgrau i titulats d’estudis superiors no universitaris
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especial atenció, però, a la mal resolta comunicació entre el nucli antic de Mont-roig i
Miami platja, fenomen que s’ha mencionat al llarg del document i d’important
rellevància.

A

Anàlisi de la desagregació entre el nucli de Mont-roig i Miami Platja

Existeix una marcada manca de cohesió entre nuclis urbans
Cal insistir en el fet que Mont-roig del Camp, a l’igual que altres municipis litorals, ha vist
multiplicats els seus nuclis de població com a conseqüència de l’expansió urbanística. Per
tant, aquesta desagregació del poble en unitats poblacionals es vincula principalment al
desenvolupament urbà.
Com s’ha mencionat, la urbanització de Miami Platja s’enquadra en la tercera –i més
potent– etapa d’expansió territorial. Miami Platja es va començar a construir el 1956 i de
manera més continuada, a partir de 1965, en principi de forma desordenada i quasi
anàrquica, assolint un cert ordre posteriorment. El desenvolupament d’aquest segon
nucli es va basar en la inversió estrangera a la zona, especialment de capitals francesos
desplaçats d’Algèria en inversions immobiliàries a causa del procés d’independència. A
aquests inversors francesos se’ls van unir alemanys, holandesos i escandinaus (Clavé,
1997, p. 95; Clavé, 2002).
El nucli poblacional de Mont-roig està caracteritzat per un teixit urbà que ha
crescut sobre una ciutat medieval al voltant de l’església, per contra Miami
platja es caracteritza per edificacions en altura i unifamiliars
En l’actualitat, el terme municipal es reparteix en tres principals nuclis de població: Montroig, a l'interior; Miami platja, al litoral; i les Pobles, format per nombroses urbanitzacions
tant de costa com d'interior. La major part de la població resideix a Miami Platja (6.399
persones), mentre que 3.286 s’ubiquen a la vila de Mont-roig del Camp i a Les Pobles,
1.836 (Idescat, 2016).
Taula 5. Nomenclàtor d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2016)
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Nivell

Nom
Entitat singular

Total

Miami Platja

6399

Nucli

Casalot, el

577

Nucli

Costa Zèfir

343

Nucli

Miami Platja

4812

Nucli

Via Marina

92

Nucli

Sud-oest

568

Disseminat

Disseminat de Miami Platja

7

Mont-roig del Camp

3286

Nucli

Mont-roig del Camp

2863

Nucli

Bonmont Terres Noves

188

Entitat singular

Disseminat
Entitat singular

Disseminat de Mont-roig del
Camp

235

Pobles, les

1836

Nucli

Club Mont-roig

450

Nucli

Etersa

3

Nucli

Masos d'en Blader

461

Nucli

Mainou

67

Nucli

Mont-roig Badia

45

Nucli

Paradís, el

45

Nucli

Parc de Mont-roig, el

39

Nucli

Pins de Miramar, els

40

Nucli

Ribera, la

21

Nucli

Rustical Balnearis

1

Nucli

Rustical Mont-roig

110

Nucli

Sant Miquel

113

Nucli

Pla Parcial Sector 28

96

Nucli

Solemio

97

Nucli

Planes, les

0

Disseminat

Disseminat de les Pobles

248
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Font: Elaboració Idencity amb dades d’Idescat.

Es destaquen algunes diferències i característiques pròpies dels principals nuclis
poblacionals que formen el municipi de Mont-roig del Camp. Mont-roig està caracteritzat
per un teixit urbà que ha crescut sobre una ciutat medieval al voltant de l’església. Mentre
que el nucli de Miami platja es caracteritza per l’existència de serveis comercials i
edificacions en altura i unifamiliars. Al voltant d’aquests nuclis s’expandeixen una sèrie
de urbanitzacions que caracteritzen la trama urbana de gran part del terme municipal. El
nucli urbà de Les Pobles és una unió de diverses urbanitzacions agrupades localitzades al
voltant de la desembocadura del Rifà i Pitxerota. El terme municipal també està format
per urbanitzacions residencials més petites situades al llarg de la costa del litoral. No s’ha
d’oblidar l’existència de nuclis d’urbanitzacions inferiors al municipi, caracteritzats per
l’auto-construcció o nuclis amb una dominant presència de càmpings al litoral (POUM,
vol. II, 2006).
La desagregació dels nuclis poblacionals és un fenomen que es repeteix a altres municipis,
en aquests casos costaners, com és el cas de Cambrils o Castell-Platja d’Aro (Costa Brava,
Baix Empordà).

D

Connexions amb altres poblacions i infraestructures viàries

L’ampliació i millora d’algunes vies ha servit per intensificar les relacions i la mobilitat dins
del conjunt de la comarca i ha incrementat l’accessibilitat del territori.
Les infraestructures viàries del municipi es divideixen:
-

Autopista AP7 amb sortida 36 a Cambrils i sortida 38 a L’Hospitalet de

l’Infant.
-

Autovia A7 amb sortides 1138 a Mont-roig i 1131 aMiami.

-

Carretera N-340.

-

Vies T-321, T-322, T-323 i T-310 de connexió amb Montbrió del Camp,

Vilanova d'Escornalbou, Pratdip i Vandellòs.
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La connexió dels nuclis mont-rogencs es realitza a partir de les vies esmentades
anteriorment i la N-340, juntament amb petites vies de connexió interior-litoral.
Pel que fa al transport de viatgers, les empreses que ofereixen serveis són Autocars Plana,
Hispano Igualadina, Hife, Grup Montmantell i Rodalies de Catalunya .
Llistat línies autobús:
1. Autobús interurbà línia Hospitalet de l’Infant – Miami – Cambrils – Reus
2. Autobús interurbà línia Hospitalet – Miami – Cambrils Poble – Port Aventura –
Salou – Aquopolis
3. Autobús interurbà línia Tivissa – Reus (per Vandellòs, Masboquera, Masriudoms,
Hospitalet de l’Infant, Miami, Cambrils)
4. Autobús interurbà línia Tarragona – Cambrils – Mont-roig
5. Autobús interurbà línia Pratdip – Mont-roig – Reus -Tarragona
6. Autobús interurbà línia Saragossa – Miami
7. Autobús interurbà línia Andorra – Miami- l’Hospitalet de l’Infant
Històricament, però, existeix una estreta relació entre Mont-roig del Camp i Reus degut
al paper d’aquest últim com a capital comarcal, influent en l’esdevenir de Mont-roig del
Camp. La industrialització de Reus i la caracterització de municipis agrícoles de tots dos
territoris portà a mantenir una comunicació permanent. Barcelona també ha estat
històricament una ciutat en contacte amb la població mont-rogenca, principalment per
les connexions ferroviàries entre Mont-roig del Camp i la capital catalana.
Mont-roig del Camp no disposa de port de mar, esportiu, pesquer o comercial.
Pel que fa a la connexió Aèria, Mont-roig del Camp, com molts altres municipis han de
desplaçar-se a Reus i Barcelona. En ambdós casos cal destacar la seva excel·lent
connectivitat amb el municipi.
En relació a les principals connexions ferroviàries, la línia R16 connecta Barcelona Estació
de França– i Mont-roig del Camp; i la línia RT2 connecta Tortosa, L’Arboç, Cambrils amb
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Mont-roig del Camp. L'estació de Mont-roig del Camp es situa a la zona marítima de la
població.
3.3.3. VALORACIONS I CONCLUSIONS
1. La població es concentra en el rang d’edat situat entre els 35 i 44 anys, essent la
població envellida de més de 85 anys només l’1,63 %, per sota de la mitjana de
Catalunya.
2. La major part de la població estrangera és originària del Marroc amb un 25,3 %
corresponent a 748 persones, seguit per romanesos i alemanys, amb un 12,4%
(366 persones) i un 12,2% (362 persones) respectivament, aquesta població es
localitza fonamentalment al nucli urbà de Miami. Amb tot, l’origen majoritari de
la població estrangera cal trobar-lo en països de la UE.
3. Mont-roig del Camp disposa d’una bona ubicació a nivell regional. Aquest fet
juntament amb la millora de les infraestructures viàries ha permès un salt
qualitatiu pel que fa a l’accessibilitat del territori.
4. En un ordre negatiu, cal destacar la baixa qualitat dels elements de comunicació
entre el nucli antic de Mont-roig i Miami platja.
5. Existeixen problemes de connectivitat entre els nuclis poblacionals en transport
públic.

Reptes i desafiaments:
▪

Tenint en compte el nivell formatiu dels joves i el gruix de població que representa, cal donar
suport a la seva trajectòria educativa amb una major dotació d’eines i recursos per facilitar
el seu èxit personal i col·lectiu.

▪

Reduir les dinàmiques de desagregació existent entre el nucli de Mont-roig i Miami-platja.

▪

Millorar les connexions internes entre els nuclis poblacionals Mont-roig amb altres municipis
(millora de infraestructures viàries, servei de transport públic, camins..etc) per tal de facilitat
l’accessibilitat entre els nuclis poblacionals.
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▪

Correcta gestió de les principals barreres arquitectòniques del municipi: l’avinguda
Barcelona i la via del tren .

3.4. ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
3.4.1. DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ

A

Marc general de Planificació

Cal contextualitzar quin és l’objectiu bàsic d’una correcta ordenació i planificació
territorial. Segons la Carta Europea d’Ordenació del Territori, aquest és l’assoliment d’un
desenvolupament socioeconòmic per tal de mantenir i millorar la qualitat de vida dels
ciutadans i ciutadanes, la gestió dels recursos i la protecció del medi ambient vinculat a
un desenvolupament sostenible.
Cal diferenciar però la planificació territorial de la planificació urbanística. La primera té
com a escala de treball els àmbits d’escala regional, comarcal, mentre que el planejament
urbanístic té com a objectiu l’ordenació en l’àmbit municipal, exceptuant els plans
directors urbanístics. En canvi, l’ordenació física –territorial i urbanística– es completa
amb polítiques i actuacions específiques en el paisatge, la costa i la muntanya, amb
l’objectiu de vetllar per la respectiva protecció.

B

Planificació vigent que afecta al Municipi de Mont-roig del Camp

En aquest sentit, el desenvolupament urbanístic i territorial de Mont-roig del Camp es
veu afectat per les següents figures bàsiques de planejament, on es presenten tant les
directius catalanes com les europees:
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Taula 6. Plans urbanístics d’afectació a Mont-roig del Camp
Directrius

Al POUM es mostra l’aplicació concreta de normatives europees en relació a les Àrees

europees

de jocs on s’especifica que aquestes es dissenyaran d’acord amb la normativa i
recomanacions europees (norma UNE – EN 1176). A més, es fa referència a la
normativa europea en relació a l’ ordenança sobre la utilització de l'energia solar per
a les instal·lacions d'aigua calenta sanitària.

Directrius

D’acord amb les directrius de la Direcció General de Patrimoni Natural, del

catalanes

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, els Plans parcials
urbanístics destinats total o parcialment a usos industrials, hauran d’incorporar, pel
que fa a la protecció del medi ambient, les regulacions específiques per a la protecció
del medi o determinació d’infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme
la gestió ambiental.
La Llei 1/1995, de 16 de març, aprovà el Pla territorial general de Catalunya, com a
instrument per definir els objectius d'equilibri territorial d'interès general per a
Catalunya, en el cas de Mont-roig del Camp fa referència al Pla territorial del Camp de
Tarragona.
D’acord amb el Pla Territorial General de Catalunya, el planejament general urbanístic
ha de concretar les determinacions i propostes dels plans territorials parcials
mitjançant la classificació i qualificació del sòl, ha de fixar les tipologies, les densitats i
els paràmetres de l’edificació.

Pla

territorial

El Pla territorial del Camp de Tarragona queda referenciat en relació als límits admesos

del Camp de

de nivell sonor i de vibracions màximes que es complirà el contingut de l’ordenança

Tarragona

municipal de sorolls i vibracions, publicada en el BOP de Tarragona nombre 117, de 95-2002. Així mateix la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona delimita la
reserva de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública, corresponent al
20% del sostre que es qualifica per a l'ús d'habitatge de nova implantació.
Pel que fa a les estratègies de desenvolupament, el Pla Territorial proposa:
•

El creixement mitjà a Mont-roig del Camp.

•

La configuració de centre urbà dins el continu urbà a l'Hospitalet-Miami.

•

La proposta de sòl empresarial a la zona de Comellarets.

•

La creació de corredors de separació entre urbanitzacions d’entre Mont-roig
del Camp i Pratdip, i ambdues zones del litoral, facilitant la connectivitat
ecològica.
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Pla Director del

D’acord amb les delimitacions cartogràfiques especificades pel PDSC en l’àmbit de

Sistema

Mont-roig del Camp:

costaner

•

Unitats territorials de regulació de sòl costaner (UTR-C)- Sòl no urbanitzable
costaner 2 (NU-C2), d’oest a est: Barranc de l’Estany Gelat, Mas del Nas (al
sud de la Urb. Pins de Miramar) i les Eixermades (franja lineal entre la N-340
i la franja de 500 metres entre els barrancs de la Porquerola i el de Rifà).

•

Unitats territorials de regulació de sòl costaner (UTR-C)- Sòl no urbanitzable
costaner 3 (NU-C3), d’oest a est: l’Infant, Barranc de l’Estany Gelat, Mas del
Nas, les Eixermades i Barranc de la Pixerota (entre el barranc de Rifà i la riera
de Riudecanyes).

•

Unitats territorials de regulació de sòl costaner especial (UTR-CE), d’oest a
est: Riu Llastres, Estany Salat Sud (al nord de la urbanització de Costa del
Zefir), Sant Miquel amb 15,07 Ha (a la dreta de la urbanització Sant Miquel i
als sud 30 de La Urb. Rustical Mont-roig), Mont-roig Platja Central i Rustical
Balneari.

D’acord amb l’article 20 del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, l’autorització
d’edificacions no permeses amb caràcter ordinari en sòl urbà comprès dins de la
servitud de protecció, de 20 metres d’amplada prevista per la legislació aplicable en
matèria de costes, exigeix la prèvia justificació, per part del planejament urbanístic,
general o derivat, del compliment de tots els requisits exigits , en especial, dels
establerts a la Disposició Transitòria Tercera, apartat 3, de la Llei de Costes, modificada
per l’article 120.7 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre (POUM, 2006).
En l'àmbit de sòl no urbanitzable objecte del Pla Director Urbanístic del Sistema
Costaner, el POUM recull les seves determinacions, adequant les qualificacions
urbanístiques.
Pla

d’Espais

Al municipi de Mont roig del Camp, Mare De Déu de la Roca pel seu singular relleu i

d’Interès

interès botànic, ha estat inclòs en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN); com a àmbit

Natural

del sòl no urbanitzable.

Llei de Costes

L'àmbit de sòl comprès dins d'aquests límits és d’aplicació de la Llei de Costes, el que
vol dir que qualsevol obra o instal·lació requereix l’autorització oficial corresponent. El
sistema litoral està regulat pel POUM com un sistema d’espais lliures, subjecte a allò
que estableix la legislació sectorial. L’ocupació del domini públic marítimo-terrestre
només es podrà permetre per aquelles activitats i instal·lacions que, per la seva
naturalesa, no puguin tenir cap altra ubicació, i d’acord amb les determinacions del
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capítol primer del Títol III de la Llei de Costes. La protecció costanera recau sobre una
franja de 100 o 20 metres d’amplada mesurada terra endins des del límit interior de
la ribera de mar, en funció de l’establert a l’article 23 i en la disposició transitòria
tercera de la Llei de Costes (POUM, 2006)

Altres Plans i

1.

Pla de ports de Catalunya

Programes

2.

Pla director d’infraestructures 2001-2010

3.

Pla d’infraestructures ferroviàries 2003-2025 (en elaboració)

4.

Programa d’actuació en sòl i habitatge 2000-2009

Font: Elaboració Idencity

Entre les funcions que té assignades el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) es
poden destacar:
1. Adequació del règim urbanístic dels propietaris del sòl urbà i urbanitzable.
2. Modificació de la configuració legal del sòl no urbanitzable.
3. Preservació de la urbanització de sòls amb pendent superior al 20%.
4. Establiment de mesures per promoure el dret d'accés a un habitatge.
5. Flexibilitat en la configuració dels sistemes urbanístics i en les seves formes
d'adquisició.
Amb la base d'aquests objectius es formula una sèrie de millores sobre el territori que es
recullen en els plànols d'ordenació, en la normativa urbanística i en les fitxes dels
instruments de planejament previstos pel mateix Pla. Pel que fa a les actuacions de
remodelació i regeneració interna contemplades, té especial interès el projecte (Bulevard
Barcelona ) per a la conversió de la carretera N-340 en un eix urbà vertebrador des del
punt de vista intern, equipat i complementari amb la configuració del passeig del
Ferrocarril i l'actualització d'un eix litoral sense trànsit i amb nous espais hotelers.

Il·lustració 47. Ordenació orientativa d’alternatives de secció viària del Bulevard Barcelona. Miami- platja
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Font: Ajuntament del Mont-roig del Camp. Possible ordenació orientativa d’alternatives de secció viària del
Bulevard Barcelona. E: 1/500 1/100

3.4.2. ESTUDI DE LES CARACTERÍSTIQUES I DINÀMIQUES DEL SÒL

A

Registre de Planejament Urbanístic

Aprovat definitiu:
▪

2/2015 PG-MP Modificació puntual núm. 11 del POUM, relatiu a les condicions
d'agrupació i segregació de parcel·les a la clau 1- Nucli Antic.

▪

6/2013 PG-MP Modificació puntual núm. 10 del POUM, de supressió de la figura
del Polígon d'Actuació Urbanística (PAU) i del Pla de Millora Urbana (PMU) en
alguns dels àmbits previstos pel POUM.

▪

2010/04 PG-MP - Modificació puntual núm. 7 del POUM, de regulació dels
magatzems agrícoles en sòl no urbanitzable.

▪

2008/56 PG-MP - Modificació puntual núm.3 del POUM de regulació de la
densitat en la clau 1 (Nucli antic) de la normativa urbanística.
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▪

2008/55 PG-MP - Modificació puntual núm.2 del POUM de Mont-roig del Camp,
d'incorporació de l'ús comercial a les claus 5.1 i 5.4.2 de Miami Platja.

▪

2009/88 PG-MP - Correcció errada material detectada en la definició del
paràmetre d'ocupació màxima de la zona d'indústria-taller (Claus 7-1 i 7-2) del
POUM.

▪

2008/63 PG-MP - Modificació puntual núm. 4 del POUM de modificació de la línia
de protecció del sistema viari en l'àmbit del solar destinat a equips administratius
a Mont-roig del Camp.

▪

2010/20 PG - Recurs administratiu POUM - PAU 19 Parc Mont-roig.

▪

2008/47 PG-MP - Modificació puntual núm. 1 del Pla d'ordenació urbanística
municipal de Mont-roig del Camp, de permuta de qualificació de sòl destinat a
zones verdes i equipaments a Miami Platja.

▪

2008/61 PG-MP - Modificació puntual núm. 8 del POUM de Mont-roig, de
transformació de l'àmbit de SNU "Huertos Miami" en SUD 14 "Urbanització les
Planes".

▪

2009/90 PG-MP - Modificació puntual núm. 6 del POUM de modificació de les
condicions d'ús i altres paràmetres normatius del sistema d'equipaments (Clau D).

▪

2009/91 PG - Modificació puntual núm. 5 del Pla d'ordenació urbanística
municipal de Mont-roig del Camp, de regulació dels usos de les terrasses dels
locals comercials, recreatius i de restauració

-

▪

Projeccions d’ús del sòl

2015/02 PG-MP -Modificació puntual núm. 11 del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), de condicions d'agrupació i segregació de les parcel·les a la
Clau 1 -Nucli antic.

▪

2010/05 PG-PE - Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable en l'àmbit del
Càmping Oasis Mar.

▪

2008/50 PG-PE - Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable complex "Yeguada
Nieto"
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▪

2008/33 PG-PE - Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable en l'àmbit PE 01
"Càmping de les Arts"

▪

12/2013 PG-PU Projecte d'urbanització del Pla especial urbanístic en l'àmbit dels
Campaments Prats i Marius existents.

▪

21/2011 PG-PU Projecte d'urbanització d’obres del polígon d'actuació urbanística
PAU-22 "Mont-roig Bahia".

▪

2014 / 15_PG-RE - Projecte de reparcel·lació del PAU Carrer Sevilla (anterior PMU
10).

▪

B

2013/10 PG-PU - Projecte d'urbanització del PAU Carrer Sevilla.

Classificació i qualificació del sòl

Un tret diferencial del municipi de Mont-roig del Camp és la diferent
qualificació del sòl en relació als nuclis poblacionals, essent el sòl un recurs
base dels sectors econòmics del municipi.

Il·lustració 48. Mapa fotogràfic classificació del sòl municipi de Mont-roig del Camp.

Font: Mapa urbanístic de Catalunya, escala 1:100.000
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Els usos del sòl del municipi vénen determinats per la normativa del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, i en les seves corresponents modificacions, així com de plans
especials urbanístics de millora urbana, plans parcials, etc. L’objectiu del planejament
urbanístic consisteix en ordenar els assentaments humans i, en particular, en el procés
de transformació del sòl rústic en sòl urbà. La tècnica principal per a l’ordenació
urbanística és la classificació del sòl municipal en diversos règims jurídics. Les categories
en les que s’ha classificat el sòl han evolucionat, tanmateix la classificació bàsica que s’ha
distingit al municipi és sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable. Pel que fa a
l'evolució de la distribució de l'ús del sòl al municipi s'observen transformacions
relacionades principalment amb el creixement de les àrees urbanes i amb l’augment dels
conreus, concretament els de regadiu. N’és un bon exemple en aquest sentit el fet que
l’any 1965, el 43,53% del total era classificat com a sòl urbà i urbanitzable mentre que en
data del POUM (2006), el percentatge de sòl urbà va passar a ser del 10,89%. En relació
a l’àrea cadastral per tipus de proporció sòl urbà i sòl rural al municipi, l’any 2015, segons
dades facilitades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el 15% del total correspon a
sòl urbà i el 85% a sòl rural. Un tret diferencial del municipi de Mont-roig del Camp és la
diferent qualificació del sòl en relació als nuclis poblacionals:
Comparació d’ús del sòl en nuclis poblacionals
El sòl de Mont-roig té diferències significatives, essent fonamentalment d’ordenació
tancada al nucli poblacional de l’interior i cases aïllades i d'ordenació oberta al nucli de
Miami platja. Pel que fa al sòl no urbanitzable, Mont-roig del Camp compta amb una
elevada proporció de sòl rústic i de protecció.
Pel que fa al sòl urbanitzable trobem encara part de sòl municipal apte per a la
urbanització, principalment a la zona litoral. Així doncs, el fet que el terme municipal arribi
fins a la costa, dota al municipi de naturalesa litoral amb les consideracions que aquest
fet implica. L’expansió de les urbanitzacions i la construcció de grans infraestructures són
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les principals dinàmiques territorials que incideixen sobre el paisatge (POUM, vol. II,
2006).
En relació al sòl urbà d’ús residencial destaquem que a Mont-roig (nucli) la tipologia
predominant és habitatge unifamiliar amb ús predominant residencial, compartit amb un
ús comercial, oficines i industrial. Al nucli poblacional de Miami trobem tipologies
predominants d’habitatge unifamiliar aïllat juntament amb usos turístic i de serveis.
Pel que fa als espais lliures, que ocupen bona part del territori, la utilització està dirigida
a l’activitat agrícola de les planes centrals i, per tant, contrasta amb la franja costanera
que alberga una gran concentració de superfície urbanitzada- Miami Platja. En suma, el
sòl resulta un recurs fonamental, essent un recurs base dels sectors econòmics del
municipi: agricultura i sector turístic i immobiliari.
Ús del sòl a Mont-roig del Camp
Fent una especial categorització de l’ús del sòl al municipi, al nucli de Mont-roig trobem
una qualificació predominant de zona agrícola a la major part del nucli, on també es
diferencien zones: zona de ciutat Jardí (residencial i cases aïllades), zones de
desenvolupament residencial; destaca la presència del sector de dinamització econòmica
corresponent al “Sector de Dinamització Econòmica Els Comellarets” amb 44,1400
hectàrees (0,4414 km2) i amb una edificabilitat bruta de 0,77 m2st/m2., ubicat entre els
nuclis de Mont-roig i Les Pobles. Cal recordar que el municipi disposa del polígon PAU 2,
ubicat a l’entrada del poble de Mont-roig del Camp, amb serveis bàsics, i del qual
l’Ajuntament disposa d’espais lliures per industrialitzar.
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Il·lustració

49.

Mapa

qualificació

del

sòl

al

nucli

antic

de

Mont-roig

del

Camp

Font: Mapa urbanístic de Catalunya, escala 1:25.000

Ús del sòl a Miami-platja
Centrant l’anàlisi en Miami platja, la qualificació predominant és la zona residencial
(cases aïllades), sistemes, espais lliures i zones verdes (jardins i places públiques), zones
d’activitat econòmica (zona comercial, restaurants i altres serveis privats), a la línia de la
costa trobem una important zona d’edificació aïllada plurifamiliar d’alta densitat de
sistemes d’equipaments (sistema d’equipaments: associatiu, cultural, educatiu i
administratiu) (Mapa urbanístic de Catalunya, 2016).
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Il·lustració
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Font: Mapa urbanístic de Catalunya, escala 1:50.000

-

Breu comparativa territorial

Contextualitzant a grans trets els usos del sòl del conjunt de la comarca amb les altres
comarques litorals de Catalunya, es pot observar quina és la superfície urbanitzada, de
boscos i de conreus a nivell regional. Cal destacar la importància de sòl urbanitzat a
aquestes comarques, seguida per zones dedicades a l’agricultura.
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Il·lustració
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Font: Elaboració Idencity amb dades d’Idescat.

En quant a la superfície de boscos i bosquines, destaca l’Alt Empordà i la Selva, amb
80.770 hectàrees i 75.288 hectàrees, respectivament. El Baix Camp disposa però d’un
nombre molt inferior amb 37.639 hectàrees de conreus, boscos i bosquines.
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Il·lustració 52. Usos del sòl, hectàrees de superfície de conreus i boscos i bosquines , any 2015
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Font: Elaboració Idencity amb dades d’Idescat.

3.4.3. ESTUDI DE LES DINÀMIQUES I CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DEL
MUNICIPI
En el marc de les característiques ambientals del terme municipal de Mont-roig del Camp
cal començar fent especial referència al fet que aquest terme és un dels més extensos de
la comarca del Baix Camp. Ocupa 63,69 Km2 entre la riera de Riudecanyes i el barranc del
riu Llastres i entre les serres de Colldejou i Llaberia i la mar Mediterrània. Conflueix d’est
a oest amb els municipis de Cambrils, Montbrió del Camp, Riudecanyes, Vilanova
d’Escornalbou, Colldejou, Pratdip i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
La xarxa hidrològica del municipi limita amb dos torrents de drenatge d’aigües torrencials:
la riera de Riudecanyes, que afecta tota la línia nord oriental i limita administrativament
amb el municipi de Cambrils, i el riu de Llastres, que clou el terme pel sector de migjorn
delimitant amb Vandellòs i Hospitalet de l’Infant (POUM, vol. II, 2006)
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A

Patrimoni natural

Mont- roig del Camp disposa d’indrets inclosos en el PEIN de Catalunya.
El terme municipal disposa d’indrets inclosos en el PEIN de Catalunya, en concret l’entorn
de la Mare de Déu de la Roca (10 ha dins del municipi, que representen el 0,2% del total
de superfície) i dues zones humides de gran valor medi ambiental situades a Miami Platja:
un tram del riu Llastres i el barranc d’estany Salat.
Els boscos de gestió pública o consorciada ocupen poca extensió; els més importants són
el del castell d’Escornalbou, de 89 ha de superfície, propietat de la Diputació de
Tarragona; i el bosc de Terres Noves, de 13 ha, situat a la muntanya de l’Areny i propietat
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (POUM, vol. II, 2006)
Un dels principals atractius del municipi són els seus 12 km de litoral, malgrat que
l’expansió de les urbanitzacions i la construcció de grans infraestructures són les
principals dinàmiques territorials que incideixen negativament sobre el paisatge
(Observatori de Paisatge, 2010).
En la categoria de zona d'interès etnològic destaquem la "Barraca de Miquel Terna", la
"Barraca dels Comuns del Pellicer", la "Barraca del Jaume de la Cota", la "Barraca de
l'espiral" i la "Barraca dels Lliris" (Ajuntament de Mont-roig del Camp, 2016).

B

Impactes ambientals

Mont-roig del Camp forma part de les zones declarades vulnerables als nitrats
i aqüífers protegits.
Referent a la massa d’aigua del municipi dins de la comarca del Baix Camp, Mont-roig
forma part de les zones declarades vulnerables als nitrats i aqüífers protegits. Així mateix,
pel que fa als abocaments de les estacions depuradores d'aigües residuals la pressió per
abocaments de les EDAR és alta. Es localitzen sis estacions depuradores que aboquen a
rieres, en major grau en la zona centre de la massa, que li adjudiquen a aquestes un risc
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baix d’incompliment de la DMA per abocaments biodegradables (Agència Catalana
d'aigua, 2009).
Les zones on les extraccions provoquen Intrusió Salina van des de Mont-Roig del Camp
fins a Salou, presentant a la costa valors per sota de 200 mg/l, que cap a l’interior baixen
fins a 50 mg/l. A l’àrea entre l’Hospitalet del Infant i Miami Platja, els valors de clorurs
arriben als 600 mg/l, la corba dels valors alts de salinitat s’endinsa en terra, aquesta
intensitat s’explica per les urbanitzacions (Agència Catalana d'aigua, 2009).
En resum, els problemes derivats de la forta explotació dels aqüífers en el camp de
Tarragona tenen dues conseqüències: d’una banda, els descens de nivell i la pèrdua de
rendiment de les captacions, i de l’altra la forta intrusió marina (POUM, vol. II, 2006),
essent aquesta una de les primeres causes de contaminació dels aqüífers.
En el marc de la problemàtica del turisme i la influència en el paisatge del municipi, entre
Mont-roig del Camp i l’Hospitalet de l’Infant, el paisatge està recobert per pinedes de pi
blanc. Així doncs, podria existir el perill de perdre-les a causa de l’avenç de les
urbanitzacions. Altrament, les característiques geomorfològiques de la zona mostren un
territori recobert de crosta calcària en el sòl que dificulta molt l’activitat agrícola. Malgrat
això, com s’ha esmentat en punts anteriors, a causa de la pressió demogràfica de finals
del segle XIX va produir-se igualment una expansió de l’activitat agrícola sobre aquest
territori calcari.
Conseqüentment, la superfície agrícola del municipi juntament amb les urbanitzacions
ubicades de manera dispersa, suposen un alt risc d’incendis forestals: 60 incendis en el
període comprès entre el 1970-2001.
Un altre punt a tenir en compte és la configuració morfològica i climàtica de la zona que
fa que existeixi un component important d’avingudes i riuades. Segons dades de
INUNCAT (actualització 2016) el nivell de risc d’inundacions determina que el municipi es
catalogui com a risc molt alt i es de PAM obligat en aquest sentit.
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C

Serveis de gestió de residus d’Energia i Aigua

A. Energia
El consum energètic de Mont-roig del Camp es caracteritza per la utilització
d’energies no renovables produïdes fora del terme.
El sistema energètic de Catalunya es caracteritza per la presència a Tarragona d’un dels
principals complexos petroquímics de la Mediterrània, que utilitza grans quantitats de
naftes i gasos liquats del petroli per a la producció de matèries químiques de base. És per
això que en la planificació de la xarxa de transport i de distribució és necessari tenir en
compte aquesta distribució de la demanda d’energia elèctrica. El consum energètic de
Mont-roig del camp es caracteritza, com en gran part dels municipis catalans, per la
utilització d’energies no renovables produïdes fora del terme.
B. Consum d’aigua16
El municipi disposa d’una estació depuradora d’aigües residuals EDAR, malgrat que el Pla
de Gestió contempla per al període 2016-2021 una inversió propera als 19 milions
d’euros per a dur a terme 8 actuacions de sanejament, concretament a Botarell, Cambrils,
la Canonja, la Selva del Camp, Mont-roig del Camp (dues), Riudecanyes i Riudoms.
Segons dades de la Generalitat de Catalunya corresponents a l’any 2015, les depuradores
actives al Baix Camp donen servei a 178.000 habitants, el 95% de la seva població. La
comarca disposa de 16 depuradores en servei, 70 quilòmetres de col·lectors en alta i 43
estacions de bombament (Agència Catalana d'aigua, 2015).
En quant al consum d’aigua en les comarques litorals de Catalunya, es distingeix entre el
consum domèstic i el consum d’indústria i serveis. La comarca amb més consum d’aigua
(de les comarques litorals analitzades) és el Baix Llobregat, essent el 70,89% d’ús
domèstic i el 29,11% industrial i de serveis. Cal fer especial atenció al fet que en la majoria

16

No disposem de dades del consum d’aigua municipal
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de comarques és mes important el pes del consum domèstic, a excepció del Tarragonès
(el 35,09% és domèstic i el 64,91% industrial i de serveis). Fent referència al cas del Baix
Camp, el 2014, el 74,25% del consum d’aigua era per a l’ús domèstic i el 25,75% per a
l’industrial i serveis.
Il·lustració 53. Consum d'aigua. 2014 . Dades facturació, comparació amb altres comarques (litoral)
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Font: Elaboració Idencity amb dades de l’Agència Catalana de l’aigua

Al Baix Camp hi ha una tendència en l’augment del consum d’aigua de la indústria i els
serveis en termes generals passant del 14,14% l’any 2005 al 25,75% l’any 2014; el consum
domèstic passa del 85,86% al 74,25%.
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Il·lustració 54. Consum d’aigua històric a la comarca distingit pel consum domèstic i d’indústria i serveis
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Font: Elaboració Idencity amb dades de l’Agència Catalana de l’aigua

C

Gestió de residus municipals

El municipi de Mont-roig del Camp disposa de dues deixalleries, localitzades
al nucli de Mont-roig i al de Miami platja.
La generació de residus d’un territori té relació directa amb el volum de població d’un
municipi. És per això que s’ha de tenir en compte l’estacionalitat. S'entén per residus
municipals els generats en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis; residus que
no tenen la qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o composició poden
assimilar-se als que es produeixen en llocs o en activitats diferents (Institut d'Estadística
de Catalunya, 2009).
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Il·lustració 55. Evolució dels residus municipals de generació per càpita i total, tones.
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Font: Elaboració Idencity amb dades de l’Agència de Residus de Catalunya

Si es fa una diferenciació en funció al tipus de residu, entre l’evolució de la recollida
selectiva i la no selectiva, la segona és molt superior a la primera, encara que es mostri
un augment en relació a aquest tipus de residu (selectiu), principalment a partir de l’any
2007. En aquell moment, el 67% dels residus no es seleccionaven i només el 33% sí que
ho havien estat. L’any 2015 les xifres havien experimentat un fort canvi: el 57,54%
continuava sent recollida no selectiva, i el 42,46% selectiva, evidenciant d’aquesta
manera una tendència a l’augment de la recollida selectiva municipal.
A Cunit, per exemple, va augmentar significativament el percentatge de recollida
selectiva en el període 2000-2015 passant de 114,56 kg/hab/dia a 3.228,15. Ara bé, en
aquest cas s’ha de tenir en compte però que el total de residus ha augmentat de 4.379,58
kg/hab/dia a 9.326,43 kg/hab/dia. D’aquesta xifra, en el primer cas la recollida selectiva
suposava el 2,62% i en el segon el 34,61 %.
Il·lustració 56. Evolució dels residus municipals. Generació. Recollida no selectiva i Recollida selectiva.
Mont-roig del Camp
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Un altre aspecte a tenir en compte és la generació de residus industrials en l’àmbit del
pla territorial, l’any 2015, el 51,11% dels residus industrials generats es produeixen a
l’àmbit metropolità, seguit en segon lloc pel camp de Tarragona amb el 9,51% i el Penedès
amb el 8,98%.
Tornant a Mont-roig del Camp en la distribució del tipus de residu recollit selectivament,
destaca la poda i jardí en primer lloc, representant per exemple a l’any 2015 el 44,74%
del total de la recollida selectiva d’aquest any. L’evolució general d’aquest tipus de
residus al municipi ha experimentat un important creixement passant de 3.522,64 a
5.117,57 tones.
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Il·lustració 57. Residus municipals. Generació. Recollida selectiva registrada. Per tipus de residu. 2014
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Font: Elaboració Idencity amb dades de l’Agència de Residus de Catalunya
Taula 7. Residus municipals. Tractament. Recollida no selectiva registrada. Per tipus de tractament. Tones
2014.

Tractament mecànic biològic Abocador Incineració Recollida no selectiva

2004 ..

6225

2360,83

8585,83

2005 ..

8817,13

..

8817,13

2006 ..

9606,39

..

9606,39

2007 ..

9482,43

..

9482,43

2008 ..

9959,3

..

9959,3

2009 ..

7250,42

..

7250,42
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2010 4318,83

1475,28

852,79

6646,9

2011 6523,64

..

..

6523,64

2012 6487,96

..

..

6487,96

2013 6397,84

0

0

6397,84

2014 6764,1

0

0

6764,1

2015 6933,76

0

0

6933,76

Font: Elaboració Idencity amb dades de l’Agència de Residus de Catalunya
Il·lustració 58. Generació de residus industrials per àmbits del pla territorial exceptuant l’àmbit Metropolità.
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Font :Elaboració Idencity amb dades de l’Agència de Residus de Catalunya.

Al municipi de Mont-roig del Camp les activitats generadores de residus són les
de la industria alimentària, les begudes i el tabac; les indústries químiques, de
productes farmacèutics, cautxú i matèries plàstiques; la fabricació de mobles i
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les relacionades amb la captació, tractament i subministrament d’aigua,
depuració i contaminació.

Il·lustració 59. Residus industrials. Generació. Total registrat. Per categories d'activitat (Unitat: Tones).
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Font: Elaboració Idencity amb dades de l’Agència de Residus de Catalunya.

Cal dir, però, que aquesta categorització és, com a mínim, discutible.
3.4.4. ESTUDI DE LA MOBILITAT URBANA A MONT-ROIG DEL CAMP

A

Mobilitat no motoritzada: Xarxa de carrils bici

Actualment la ciutat disposa d’infraestructura específica per aquest mitjà de transport,
en bona part relacionada amb activitats turístiques. Amb tot, i a través de les entrevistes
personals, hem constatat la sensació generalitzada que aquestes encara són insuficients.
Taula 8. Km i itinerari de rutes en bicicleta. Municipi de Mont-roig del Camp
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33.17 km

Cambrils › Mont-roig del Camp

61.78 km

Montbrió del Camp › Riudecanyes › Vilanova ›
Mont-roig del Camp › Colldejou › Pratdip

81.05 km

Cambrils › Vinyols i els Arcs › Riudoms › Botarell ›
Duesaigües › L'Argentera › Vilanova › Mont-roig del
Camp › Colldejou › Pratdip

89.79 km

Mont-roig del Camp › Pratdip › Llaberia › Gavadà ›
L'Almadrava › L'Hospitalet

102.25 km

Mont-roig del Camp › Montbrió del Camp ›
Riudecanyes › Duesaigües ›Porrera › Torroja ›
Gratallops › Falset › Marçà › La Torre de
Fontaubella › Colldejou › Montroig del Camp

129.8 km

Mont-roig del Camp › Montbrió del Camp ›
Botarell › Les Borges del Camp › Maspujols ›
L'Aleixar › Vilaplana › l'Arbolí › Porrera › Falset ›
Pradell › La Torre › Colldejou >Mont-roig del Camp

157.54 km

Mont-roig del Camp › Montbrió del Camp ›
Riudoms › Les Borges del Camp › Maspujols ›
L'Aleixar › Vilaplana › Alforja › Cornudella › La
Morera › Escaladei › La Vilella › El Molar › Masroig
› Capçanes › Marçà › La Torre › Colldejou › Montroig del Camp

Font: Elaboració Idencity amb dades de l’ajuntament de Mont-roig del Camp

B

Parc de vehicles

El parc de vehicles del municipi juntament amb el conjunt de Catalunya
ha crescut de manera continuada durant el període analitzat (19972015); aquesta evolució és principalment en relació als turismes,
motocicletes i camions i furgonetes
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Pel que fa al parc de vehicles del municipi de Mont-roig del Camp es mostra quina ha
estat l’evolució en el període 1997-2015, per tipologia de vehicles. Hi ha un augment de
la majoria de mitjans de transport però de manera significativa de turismes, passant
d’aproximadament 3.000 fins a 6.000 en total, el mateix passa amb el conjunt de la
comarca.
Il·lustració 60. Evolució parc de vehicles per tipus, període 1997-2015 al municipi de Mont-roig
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Font: Elaboració Idencity amb dades d’Idescat.
Il·lustració 61. Evolució parc de vehicles, turismes en el període 1997-2015 al municipi de Mont-roig
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Font: Elaboració Idencity amb dades d’Idescat.

Respecte al nombre de vehicles de la categoria per cada mil habitants (índex de
motorització) del municipi i la seva evolució mostra un augment en els turismes,
motocicletes i camions i furgonetes. En primer lloc, pel que fa als turismes de 388,17 a
l’any 1991 passa a 465,99 al 2012. Pel que fa a les motocicletes l’índex passa de 57,77 a
74,4 (1991-2012). En darrer lloc, els camions i furgonetes van disminuir a grans trets en
aquest període analitzat passant de 152,7 a 144,7.
Il·lustració 62. Parc de vehicles. Índex de motorització per tipus de vehicle. Mont-roig del camp
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Font: Elaboració Idencity amb dades d’Idescat.
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Per 1000 habitants. Camions i furgonetes

Il·lustració
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Font: Elaboració Idencity amb dades d’Idescat.

Aquesta tendència, però, no s’observa només a nivell municipal sinó que es mostra en el
conjunt de la comarca del Baix Camp o al conjunt de Catalunya. Al Baix Camp hi ha un
augment relatiu generalitzat del’índex de motorització passant de 534,17 a l’any 1991 a
693,41 al 2012, amb un increment notable al’any 2000 i 2001 (680,99 i 686,88). Així
doncs, globalment s’observa un augment de l’índex de motorització del municipi en el
període estudiat, tot i que s’ha de tenir en compte que a partir de l’any 2007 es pot
apreciar una tendència a la disminució en tots els tipus de vehicles, essent d’aquesta
manera el període amb una taxa de motorització més elevada el corresponent als anys
1999 – 2007.
3.4.5 DINÀMIQUES I CARACTERÍSTIQUES DE LA MOBILITAT OBLIGADA

A

Per estudis al Municipi

La majoria d’estudiants realitzen la seva formació no universitària dins el seu
àmbit i al mateix municipi.
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Dels alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per ensenyaments no universitaris al
conjunt de Catalunya, en la majoria de comarques els estudiants realitzen la seva
formació no universitària dins el seu àmbit i al mateix municipi. En el cas concret del Camp
de Tarragona, del total de residents que estudien a l’àmbit, el 83,34% ho fan al mateix
municipi on estan empadronats i el 16,66% dels alumnes estudien en un altre municipi.
Aquestes xifres es repeteixen a nivell comarcal, on el 85,20% dels estudiants residents
segueixen el estudis en el seu municipi i només un 7,62% i un 7,18% ho fan a la resta de
la comarca o la resta de Catalunya, respectivament.
Si ens centrem en les dades concretes del municipi de Mont-roig del Camp, del total
d’alumnes residents, un 77,46 % estudiaven al mateix municipi i la resta, 23,54%, ho feia
fora d’aquest. La tendència en els darrers anys en relació a la mobilitat obligada per
estudis s’ha mantingut relativament estable, al voltant del 80% dels alumnes resideixen
al mateix municipi de Mont-roig del Camp, el que suposa aproximadament 1.400
estudiants. De la mateixa manera, els estudiants que estudien a la mateixa comarca s’ha
mantingut constant, passant del 14,76% al curs 2011-2012 al 14,70% el curs 2015-2016.
S’ha de remarcar, però, el curs acadèmic corresponent el 2012-2013, el qual va presentar
una relativa disminució del percentatge d’alumnes que estudiaven a la comarca,
augmentant d’aquesta manera el que ho feia al mateix municipi (12,72% i 81,01%
respectivament).
Així doncs, continuant l’anàlisi segons el nivell d’estudis (diferenciació entre educació
infantil, primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i formacions professionals
de grau mitjà i superior), al curs acadèmic 2015-2016 els alumnes residents a Mont-roig
del Camp estudiaven al mateix municipi un total de 1.344, d’aquests alumnes: 23,51%
corresponen a educació infantil; el 50,15% a primària; el 22,25% a secundària i només el
4,02% a batxillerat. Pel que fa la formació professional de grau mitjà i superior,
actualment no existeixen cursos de formació. És per aquest motiu que la població
interessada en realitzar aquest tipus de formació ho farà fora. Hi ha 99 i 69 estudiants
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residents al municipi que han de marxar fora d’aquest per realitzar els seus estudis, de
formació mitjana i superior respectivament.
Si comparem aquestes xifres amb altres municipis, com és el cas de Cunit o Cambrils es
pot veure com l’oferta de cicles formatius en aquests municipis també és relativament
baixa, destacant el cas de Cunit on tampoc existeixen cicles formatius de grau mitjà.

B

Per treball al Municipi17

Mont-roig del Camp compta amb una bona accessibilitat a escala regional, però les
connexions amb els nuclis interiors es veuen força desfavorides.
La importància cabdal de la utilització de transport privat pel desplaçament
laboral.
Els municipis litorals del Camp Tarragonès han rebut migracions laborals i residencials en
els últims anys, fet que ha potenciat el territori, però també la necessitat de facilitar la
connexió i l’accessibilitat entre espais propers i llunyans per poder generar un ambient
de negocis (González, 2002).
L’any 2001, la distribució de la població resident al municipi i ocupada dins d’aquest per
sectors de l’activitat econòmica presentava el següent perfil: d’un total de 1.868 veïns,

17

El estudi de la mobilitat a partir dels desplaçaments residència treball del municipi de Montroig es farà de manera general amb la finalitat de contextualitzar les dinàmiques d’aquests
desplaçaments en el context del municipi, a partir de les dades disponibles a l’Institut d’Estadística
de Catalunya, corresponents a l’any 2001. En aquest sentit, la informació més recent
corresponent a la mobilitat obligada per motius de treball correspon a la del cens de població i
habitatges de l’any 2001, de la qual se’n poden extreure estimacions. Les dades anteriors
corresponen a les EMO dels anys 1986, 1991 i 1996. Per la qual cosa cal qüestionar-se
l’aplicabilitat d’aquests estudis al context actual i, en el seu defecte, cal tenir en compte les
opinions dels veïns i afectats.
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un 55,03% treballava en el sector serveis; un 20,56% ho feia a la construcció, un 9,48% a
la indústria i un 14,94% a l’agricultura. D’altra banda, fent menció als ocupats del municipi
que es desplacen fora d’aquest, la major part es dedicava al sector serveis, seguits pels
que centren la seva activitat en la indústria. Existeix una significativa relació amb els
municipis de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant, Tarragona, Reus, Cambrils, Salou i Vilaseca.
El sector de l’activitat amb més població ocupada fora del municipi és també el sector
dels serveis, seguit per la indústria, en el cas de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant parlem
del 59,19 % en el primer cas i el 26,01 % en el segon.
Un altre element fonamental a considerar pel que fa la mobilitat obligada pel treball, és
el tipus de transport utilitzat; a grans trets, i en relació amb el parc de vehicles, existeix
un ús majoritari del transport privat pels desplaçaments laborals: entre els que tenien el
lloc de treball en el propi municipi, un 63,87 % es desplaçava amb transport privat, un
24,57 % ho feia amb transport no motoritzat, i només l’1,66 % de la població utilitzava el
transport públic municipal per desplaçar-se. Si centrem l’anàlisi en el nombre de
residents a Mont-roig del Camp que es desplaçaven a altres municipis, com els esmentats
anteriorment Vandellòs i Hospitalet De l’Infant, Tarragona, Reus o Cambrils, aquests ho
feien també mitjançant transport privat i (sempre més d’un 90% en qualsevol dels casos).
La major part de la població resident ocupada treballa dins la mateixa
comarca.
A nivell comarcal, però, disposem de dades més actualitzades (2011), el que permet fer
una petita contextualització de la mobilitat obligada per treball a nivell regional i les seves
dinàmiques. La població resident ocupada al conjunt de la comarca, l’any 2011, era de
73.438; d’aquesta 46.104 tenien el seu lloc de treball dins de la comarca. D’aquests
46.104 residents ocupats a la comarca, el 78,88 % ho feia al mateix municipi i el 21,12%
a un altre municipi. A més a més del conjunt d’aquesta població resident ocupada dins
de la comarca, el 60,54 % utilitza transport privat i només un 8,10% el no motoritzat.
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Deixant de banda aquesta generalització de l’ús del transport privat cal tenir en compte
que la població de la comarca rep població principalment del Tarragonès, Alt Camp i Baix
Ebre. El mateix passa amb la població que treballa fora de la comarca, la majoria es
desplaça a aquestes mateixes comarques i al Barcelonès.
El grau d’utilització de la bicicleta és pràcticament irrellevant respecte del
nombre total de desplaçaments.
En conclusió, existeix una generalització de l’ús del vehicle privat que s’ha beneficiat de
la millora de les infraestructures de comunicació tant municipals com regionals, el que ha
derivat directament en un increment de la mobilitat.
Així doncs, la població es mou per la realització de les seves tasques quotidianes (treballar
o estudiar). Pel que fa als desplaçaments per raó de treball, tant en els desplaçaments
interns com en els externs la majoria es realitzen en vehicle privat tot i que aquest
predomini es fa menys evident en el cas dels desplaçaments dins del propi municipi. Pel
que fa a la utilització del transport públic, la seva incidència és baixa. El grau d’utilització
de la bicicleta (transport no motoritzat) és pràcticament irrellevant respecte del nombre
total de desplaçaments.
3.4.6. VALORACIONS I CONCLUSIONS

1. El terme municipal disposa d’indrets inclosos en el PEIN de Catalunya, en concret
l’entorn de la Mare de Déu de la Roca, a més dels boscos de gestió pública o
consorciada ocupen poca extensió, essent el paisatge recobert per pinedes de pi
blanc, existint així perill de perdre’s a causa de l’avenç de les urbanitzacions
(augmentant així el risc d’incendis forestals).

2. Mont-roig del Camp, disposa d’infraestructures específiques per a mobilitat no
motoritzada: Xarxa de carrils bici. Però malgrat això existeix una generalització de
l’ús del vehicle privat.
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3. Mont-roig del Camp compta amb una bona accessibilitat a escala regional, però
les connexions amb els nuclis interiors es veuen força desfavorides.
4. S’evidencia una mancança d’oferta formativa professional de grau mitjà i
superior, vist que gran part de la població de Mont-roig del Camp marxa a altres
municipis a realitzar la seva formació en aquests cicles.

5. Vandellòs i Hospitalet de l’Infant, Tarragona, Reus, i Cambrils són els municipis
que reben més treballadors desplaçats des de Mont-roig del Camp, concentrats
majoritàriament en el sector serveis.

6. La configuració del tramat urbà de Miami platja, les tipologies d’habitatges i la
baixa densitat poblacional han configurat en aquesta zona un teixit comercial
dispers, sense un centre definit que cohesioni l’oferta.
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Reptes i desafiaments:
▪

Necessitat d’actualització del POUM (equipaments, zona industrial, zona comercial de
Miami..., etc.).

▪

Potenciar la riquesa mediambiental com a fet diferencial del municipi, apostant així per una
diversificació del model turístic actual (de sòl i platja), amb la finalitat de fer front a
l’estacionalitat que això suposa.

▪

Dur a terme un model de desenvolupament urbà planificat a través de la correcta protecció
del sòl no urbanitzable i espais lliures del municipi.

▪

Variar lleugerament (i sempre com a complement del model consolidat de sòl i platja) la
configuració de l’estructura turística del municipi amb la incorporació del turisme cultural
(aprofitant, per exemple, el concepte “llum” que inspirava Miró).

▪

Fomentar la gestió integral dels recursos hídrics tenint en compte la pressió que suposa la
demanda turística actualment als mesos d’estiu .

▪

Fomentar la sensibilització de la població (consum domèstic) de la despesa energètica i
consum d'aigua.

▪

Fomentar la sensibilització en relació a la disminució de la generació de residus tenint en
compte la pressió de l’afluència turística als mesos d’estiu.

▪

Impulsar la creació de cicles formatius mitjans i superiors al municipi, per tal de reduir la
mobilitat obligada.

▪

Millorar la connexió i l’accessibilitat en transport públic a Mont-roig del Camp, amb la
finalitat de reduir l’ús del vehicle privat i la seva repercussió negativa sobre les rendes
familiars.
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3.5. TEIXIT SOCIAL
3.5.1. ENTITATS AL TERRITORI DE MONT-ROIG DEL CAMP
El registre d’entitats al municipi de Mont-roig del Camp facilitat per l’Ajuntament ha estat
categoritzat. El total d’entitats amb les que s’ha treballat –la mostra d’anàlisi– i que es
presentaran a continuació són vuitanta-quatre (84)18.
Les entitats han estat categoritzades segons la naturalesa de la seva finalitat de
constitució.
El teixit social de Mont-roig del Camp està principalment composat per
entitats locals de caràcter cultural o que promouen alguna mena d’activitat
d’oci i/o comunicativa.

18

Vuitanta-quatre ha estat la mostra amb la que s’ha treballat tot i que el llistat comptava amb
vuitanta-set (87) entitats. Les excloses ho han estat per causa de la seva inadequació a l’objecte
d’anàlisi.
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Il·lustració
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Font: Elaboració per Idencity amb dades facilitades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

El teixit social de Mont-roig del Camp està principalment composat per entitats locals de
caràcter cultural o que promouen alguna mena d’activitat d’oci i/o comunicativa.
Concretament, de les 84 entitats, 26 tenen aquesta finalitat. Algunes de les temàtiques
que agrupa aquesta categoria són la promoció de la cultura com la poesia, el teatre, el
ball tradicional, la música o la història.
Tanmateix, les activitats d’oci que es promouen al municipi són variades, des de balls
moderns fins a la caça. Per últim, algunes agrupacions són creades amb la finalitat de fer
de comunicadores al municipi a través de mitjans radiofònics o premsa escrita.
Les agrupacions socials vinculades a l’esport es posicionen com segona gran categoria (19
% amb 16 entitats), però possiblement ocupen el primer lloc en nombre de socis/usuaris.
Aquest quadrant agrupa tant activitats esportives en si, com penyes i/o grups que donen
suport a un esport. Pel que fa als esports practicats al municipi i que han aconseguit
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associar-se, es ressalten els següents: futbol, patinatge, ioga, atletisme, ciclisme, bitlles,
excursionisme o gimnàstica rítmica.
En tercer lloc, trobem les entitats agrupades per motius escolars (10 entitats, significant
el 12 %). Aquesta categoria agrupa literalment associacions de pares i mares (AMPA) de
les diverses escoles i també inclou els mateixos centres educatius.
Seguidament, amb el mateix nombre d’entitats (6 i per tant significant el 7 % del total
d’entitats), es posicionen les agrupacions de temàtica religiosa i les vinculades a una
activitat productiva.
L’última categoria és a la seva vegada una agrupació d’altres subcategories.
Concretament, agrupa dos sectors: turisme i comerç.
Per últim, trobem entitats amb alguna temàtica relacionada a un grup poblacional o a
alguna activitat: associacions veïnals, entitats vinculades a les festes del poble i altres.

El teixit social mostra la duplicitat d’estratègies existents als dos nuclis
poblacionals

del

municipi,

Miami

Platja

i

Mont-roig.

El

nivell

d’associacionisme del nucli de Mont-roig és més intens que el de Miami.

En alguns àmbits de la vida associativa del municipi existeix una evident duplicitat
territorial: Club Atlètic Miami Platja i Club Atlètic Mont-roig; Associació de Bitllets Miami
Platja i Assoc. de Bitlles Mont-roig del Camp; Club Ciclista Miami i Penya Ciclista Montroig; o Grup Sardanista La Rotllana (a Mont-roig del Camp) i Grup Sardanista Miami.
Aquesta duplicitat planteja diversos problemes, segons l’opinió de diverses de les
persones entrevistades: pressió indirecta sobre el pressupost municipal a través de les
depeses generades per la multiplicació d’activitats similars, afectació directa sobre les
subvencions destinades a les entitats cíviques (en un context de recursos limitats i
insuficients), dispersió de públics potencials...
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Especial menció cal fer als casals de joves. Existeixen dos casals: K1 al nucli de Mont-roig
i el K2 al nucli de Miami. Segons el Pla de Joventut 2018-2021, 89 % del jovent coneix
aquests Casals. No obstant, el 63 % han apuntat que acostumem a anar al K1 (per tant al
casal que està al nucli de Mont-roig) vers al 32 % dels joves que solen anar al K2 (en
Miami).
Seguint aquest anàlisi més desagregat de les entitats, es pot afirmar que la major part
d’entitats cíviques es troben en el nucli poblacional de Mont-roig. Concretament, de la
data extreta de l’inventari d’entitats facilitat per l’Ajuntament, 52 (62% del total) es
troben a la vila, mentre que 32 entitats (38% del total) desenvolupen majoritàriament la
seva activitat a Miami Platja.
Amb aquestes dades s’infereix que el nivell d’associacionisme del nucli poblacional de
Mont-roig és més intens que el nivell d’associacionisme a Miami. Tot i existir més població
registrada a Miami, les entitats locals s’han desplegat principalment a la vila de Montroig. Això òbviament també es tradueix en un major o menor índex de cohesió social.
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Il·lustració 65. Entitats Locals desagregades per nucli poblacional al municipi de Mont-roig del Camp
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Font: Elaboració per Idencity amb dades facilitades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

En aquesta configuració general en el desplegament territorial de la vida associativa, cal
fer esment a una excepció rellevant: les entitats vinculades a una activitat productiva.
Mentre que el nucli poblacional de Mont-roig té dos entitats (una vinculada al sector del
turisme i l’altre al del comerç); el nucli poblacional de Miami en té quatre, de les quals
tres són de naturalesa turística i una que és empresarial i comercial.
Pel que fa als ajuts públics rebuts per les entitats cíviques en els exercicis 2015 i 2016,
mitjançant subvencions o convenis directes, l’estat de situació és el següent: l’import de
les partides destinades a aquests conceptes ha estat pràcticament el mateix en ambdós
anys, 25.500 i 25.493,36 €, respectivament.
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Tenint en compte doncs les entitats que van rebre una subvenció en els conceptes
esmentats, l’any 2016, de les vuitanta-quatre (84) entitats locals, trenta-tres (39%), han
rebut alguna mena de subvenció (Convocatories de subvencions i ajudes, 2016). El 2015
el nombre d’entitats va ser superior, concretament 35 entitats van rebre alguna mena de
subvenció pels conceptes de convenis directes o col·laboracions. L’import total amb el
qual es treballa en el següent anàlisi és: el 2015 de 32.426 € en subvencions a entitats i
associacions i 8.444 € en convenis directes amb associacions (fent un total de 40.870 €);
i al 2016 amb 21.500 € en subvencions a programes culturals i esportius19 i 14.290 € en
convenis directes amb associacions (fent un total de 34.790 €). Novament, cal recordar
que es deixen fora de l’anàlisi els imports donats en motiu de subvencions per a la
reutilització de llibres als centres educatius i els imports econòmics al club esportiu de
l’Areny o entrenadors del mateix.
De forma més desagregada, analitzat les dades pels dos anys i els dos nuclis poblacionals,
mentre que al 2015, onze (11) van ser les entitats adscrites al nucli poblacional de Miami
que van rebre alguna mena de subvenció, al 2016 aquest nombre es va reduir a nou (9)
entitats beneficiaries20. Pel que fa a la quantitat econòmica, dels 11.868,16 € es va passar
als 8.195 €, i per tant la reducció va ser de 44,8 %. Pel que fa al nucli poblacional de Montroig del Camp, de vint-i-cinc (25) entitats que van rebre ajudes al 2015 es va passar a vinti-dos (22) entitats al 2016, decreixent el nombre d’entitats beneficiaries. En haver-hi més
entitats a Mont-roig del Camp que a Miami, l’import conjunt del 2016 destinat a aquest
nucli poblacional és conseqüentment superior: 25.750 €. Malgrat això, aquest import va
ser menor si el comparem amb l’any anterior. Les ajudes que es van donar el 2015 a les
entitats locals van sumar 29.001,76€.

19

Per l’any 2016 aquests conceptes es van diferenciar per regidoria; quedant de la següent forma:
11.000 € en la convocatòria de subvencions a programes culturals i 9.500 € en la convocatòria de
subvencions per a la promoció i recolzament a l’esport.
20
El principal canvi és que les escoles educatives reben els imports directament a través de les
subvencions de reutilització de llibres. Tanmateix, algunes entitats deixen de rebre subvencions i
d’altres de noves passen a rebre.
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En total, en el conjunt de subvencions i ajudes –i per tant també tenint en compte les
ajudes a llibres i els convenis d’esports– el 2015 es van donar 66.370 € mentre que en el
2016 es va reduir a 64.783,36 € (-2,45%).
3.5.2. LA DIVERSITAT CULTURAL AL MUNICIPI

A través de l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu d’aspectes socials, culturals i polítics s’ha
arribat a la conclusió preliminar que existeix una aparent diferenciació entre els nuclis de
Miami-platja i Mont-roig. En conjunt, el terme municipal de Mont-roig del Camp es
caracteritza per una certa diversitat cultural que es manifesta en elements com ara els
relacionats amb l’educació, els costums, la procedència, els valors, la llengua i la política.

Il·lustració 66. Actius de la diversitat

Valors

Edat

Gènere

Diversitat
Procedència

Costums

Estatus
socioeconòmic

Llengua

Font: Elaborat per Idencity
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Tanmateix, la percepció de les diferències podrien intensificar-se per algunes
planificacions al municipi com podrien ser21:
−

Duplicitat d’equipaments de serveis bàsics als dos nuclis poblacionals com

per exemple: escoles, centres culturals, equipaments esportius, etc.
−

Duplicitat de festivitats i activitats socials o associatives.

−

La separació geogràfica entre els nuclis d’aproximadament 15 km (15

minuts aproximats per carretera) i les futures actuacions en les vies que les
comuniquen.
A més a més, algunes d’aquestes realitats impliquen una duplicitat de partides
pressupostàries.
Malgrat aquestes diferències, el conjunt de la població mont-rogenca coincideix en
algunes preocupacions i objectius en relació al desenvolupament del municipi:
-

Millora de la seva qualitat de vida

-

Millora de la via pública i d’equipaments

-

Necessitat d’aposta pel comerç local i de proximitat

-

Conservació del patrimoni natural i històric del municipi.

Altres municipis i/o districtes que tenen aquest mateix element de diversitat gestionen
les relacions entre la ciutadania amb l’objectiu de reforçar els elements que uneixen
respecte dels que separen. Aquest objectiu ha necessitat en ocasions de l’exercici de
desmitificar possibles prejudicis per raons culturals o de procedència. Com a objectiu
últim impera la necessitat de millorar els nivells de cohesió social.
Precedent: Programa BCN Interculturalitat

21

Les presents conclusions preliminars s’han extret de l’estudi de la situació a Mont-roig del
Camp, del contacte directe amb el territori, com també de les opinions expressades en les
diverses entrevistes sectorials.
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Més enllà d’una acció concreta, el programa d’interculturalitat intenta entendre la
diversitat de visions que es donen al municipi, busca els objectius comuns que
caracteritzen a les mateixes i incentivar la interacció per enfortir l’element de diàleg –que
no està exempt de conflicte. Una de les conclusions que s’han extret en l’estudi
complementari a la posada en marxa del programa d’interculturalitat és com el
desconeixement envers l’altre afecta algunes vegades a la convivència. En ocasions,
aquesta desconeixença dóna lloc a la construcció de mites o rumors que no fan més que
distanciar postures.
Pla d’acció Xarxa antirumors Barcelona (2016-2020)
Davant d’aquesta realitat es planteja una activitat concreta a la lluita contra els rumors.
Aquest pla d’acció es basa en quatre eixos principals: la participació, la sensibilització, la
comunicació i la formació. Cadascun d’aquests eixos presenta uns objectius i a més,
requereix una implicació de la societat civil, entitats, ens públics, sector privat, etc.
De forma més concreta, els quatre eixos del Pla tracten principalment les següents
iniciatives:
1. Sensibilització: catàleg d’activitats amb la participació d’escoles, instituts, casals,
ludoteques, etc.
2. Participació: crear espais de participació, adaptar horaris, etc.
3. Comunicació: promoure la participació de les entitats, incorporar secció sobre
interculturalitat en els diversos mitjans de comunicació municipal.
4. Formació: generar nous continguts que incorporin la realitat de la diversitat
cultural del municipi (als monitors, treballadors de l’administració pública,
professorat, etc.).

Una conclusió primària seria doncs, destacar la importància de l’Administració i els agents
socials en l’aposta per la gestió positiva de la diversitat.
Importància de l’administració i agents socials.
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Resulta imprescindible per això la correcta gestió del municipi en l’acció local:
− Ajudant a promoure l’enfortiment dels elements de diversitat entre els nuclis.
− Suportant les entitats socials que poden ajudar a treballar en la creació
d’espais de diàleg on es dóna l’opció a desmitificar certs rumors.
− Adquirint una visió d’interculturalitat en tota política, ja que la interculturalitat
és una proposta transversal.
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3.5.3. SERVEIS SOCIALS

A

Oficines de Serveis Socials

La prestació de serveis bàsics de serveis socials del municipi de Mont-roig del
Camp mostra una clara diferenciació entre nuclis poblacionals.
La norma que regula els serveis socials és la Llei 2/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
que va entrar en vigor l’1 de gener de 2008, que preveu una estructura concreta dels
serveis socials i els organitza en forma de xarxa i els estructura en:

(A) Serveis Socials bàsics
(B) Serveis Socials especialitzats

El serveis socials bàsics responen als principis de proximitat a l’usuari. Estan dotats d’un
equip multidisciplinari que fomenta el treball i la metodologia interdisciplinària. Inclouen,
com a mínim:
-

Equips bàsics

-

Serveis d’ajuda a domicili i telealarma

-

Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

Tanmateix, aquests serveis tenen assignats funcions de detecció, prevenció, informació i
orientació, diagnòstic, intervenció i tractament social, impuls de mesures d’inserció
social, gestió de prestacions econòmiques, coordinació amb altres serveis i sistemes i
informació a l’administració de justícia.

Per altra banda, els serveis socials especialitzats es presten per mitjà de centres, serveis,
programes i equipaments, com els centres de dia o els centres residencials.
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En referència a la distribució competencial, el serveis socials bàsics són competència dels
ajuntaments de les localitats de més de 20.000 habitants o bé dels consells comarcals per
a la població dels municipis de menys de 20.000 habitants.

Donada la població que té el terme municipal de Mont-roig del Camp, la titularitat de la
majoria dels serveis socials bàsics és del Consell Comarcal del Baix Camp. La única
excepció és el Servei de Menjador Social que és de titularitat del municipi.

Respecte el finançament, l’ens local s’encarrega de finançar el 34 % del cost dels serveis
socials bàsics i la Generalitat de Catalunya està obligada per llei a finançar el 66% de les
despeses d’aquests serveis. Depenent de la tipologia del servei, la persona usuària haurà
de contribuir mitjançant la figura del copagament.
Seguidament, del conjunt de prestacions de serveis socials bàsics, i per tant, de
competència local, de la cartera de serveis socials 2010 / 2011 es recullen 8 prestacions
de servei que poden ser prestacions garantides i una prestació econòmica o de caràcter
no garantit i subjecte a disponibilitat pressupostària.
Cal mencionar el programa Hestia que és el suport informàtic utilitzat per recollir totes
les intervencions realitzades per a cada professional. Aquest programa facilita l’anàlisi
estadística i el mateix recull de dades. El programa s’ha instaurat des del conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i el Consell Comarcal del Baix
Camp. És el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya l’ens que té la titularitat del
programa informàtic.

Els Serveis socials bàsics són:
1. Serveis Bàsic d’Atenció Social (SBAS)
a. Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS)
2. Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
a. Servei d’Ajuda a Domicili
b. Servei de les Tecnologies de Suport (servei telealarma)
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c. Ajudes tècniques
3. Servei residencial d’estada limitada
4. Servei de menjador social
5. Servei d’assessorament tècnic d’atenció social
6. Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents
a. Servei de centre obert i programa diürn
7. Prestacions econòmiques d’urgència social

Es presenta una taula resum de cada servei amb algunes categories vinculades a cada
prestació:
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Taula 9. Categories rellevants dels Serveis Socials Bàsics

Garantia de la prestació

Tipologia de la prestacio

Dies d'espera per la
primera entrevista

Preu/Cost

Unitats de mesura

1. Serveis Bàsic d’Atenció Social (SBAS)

1.1. Equip bàsic d’atenció social

·Nombre usuaris atesos
· Nombre d’expedients nous
· Nombre d’expedients treballats
· Nombre d’atencions
· Nombre de tràmits
· Nombre de problemàtiques

Garantida

Prestació de servei: Bàsic

7 dies

2.1. Servei d’ajuda a domicili
Garantida
2.2. Servei de les tecnologies de suport (servei telealarma)
(CCBC) Garantida

Prestació de servei: Bàsic

18 euros/hora

Hores anuals del servei, nombre de casos atesos , Altes i baixes anualsanualment

Prestació tecnològica

25 euros/mes

Nombre d’aparells actius anualment, Baixes anuals,

Prestació tecnològica

26,24 euros/mes Nombre d’altes i baixes anuals.
Gratuït per
l’usuari
Nombre de productes sol·licitats
Nombre de persones ateses anualment, Nombre d’estades, Nombre
d’estades/usuari
Nombre de persones ateses anualment, Nombre d’estades, Nombre
d’estades/usuari
Nombre de professionals atesos anualment, Nombre de persones i/o famílies
ateses anualment

2. Servei d’atenció domiciliària (SAD)

(conveni Creu Roja) Limitada per conveni
2.3. Ajudes tècniques

Limitada per pressupost

Prestació d’ajut tècnic

Maxim 20 dies

3. Servei residència d’estada limitada

Garantida

Prestació de servei: Bàsic

Menys de 24 hores

4. Servei de menjador social

Garantida

Prestació de servei: Bàsic

Menys de 24 hores

5. Servei d’assessorament tècnic d’atenció social
6. Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a
infants i adolescents
6.1. Servei de centre obert i programes diürns
7. Prestacions econòmiques d’urgència social

Garantida

Prestació de servei: Bàsic

Màxim una setmana

Garantida
Garantida

Prestació de servei: Bàsic
Prestació econòmica

15 dies
3 mesos

Nombre de inscrits per curs escolar, Nombre de dies absents,Altes i baixes
Nombre de persones ateses

Font: Elaboració per Idencity amb dades de la Memòria 2015 del Serveis Socials
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A continuació es veurà la totalitat de persones que han assistit als serveis socials bàsics.
Es tindrà en compte tant la cobertura del servei com les persones usuàries del mateix
durant l’any 2015.

A. SERVEIS SOCIALS BÀSICS

1. Serveis Bàsic d’Atenció Social (SBAS)
El Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS) compta amb un Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS).
El servei que dóna aquest equip és de primera acollida i tractament. L’EBAS es composa
d’un conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals –principalment tècnics–, que
tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en
persones, famílies i grups socials que poguessin trobar-se en situació de risc social o
d’exclusió.

A través de l’EBAS s’ha atès a un total de 1.122 persones. De forma desagregada han estat
386 persones a Mont-roig i 736 persones a Miami platja. L’Equip Bàsic està format tant a
Mont-roig del Camp com a Miami Platja –per tant a cada nucli poblacional– per dos
professionals: educadora social i treballadora social.

Aquesta dada ha estat desagregada per sectors de la població i tipus de suport donat:
Taula 10. Actuacions del SBAS al nucli de Mont-roig
Actuacions realitzades al nucli de Mont-roig

Informació

Ajuda a

orientació

domicili

Sense assignar

9

8

Família

392

Infància

116

Sector de la Població

Suport

a

la

Allotjament

Prevenció

alternatiu

inserció

2

0

63

82

3

39

0

32

466

0

22

0

9

147

unitat

de

convivència
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Total

Joventut

12

0

1

0

1

14

Dona

33

0

5

0

5

43

Gent Gran

224

6

55

1

5

291

94

0

18

1

2

115

Reclusos /exreclusos

0

0

0

0

0

0

Minories ètniques

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

9

0

2

0

3

14

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

67

5

118

0

29

219

Immigrant

8

0

1

0

0

9

Total:

969

22

263

2

140

1396

Persones

amb

discapacitat

Marginats sense llar
/ transeünts
Toxicòmans

Malalts psiquiàtrics
no institucionalitzats

Malats terminals

Altres grups situació
necessitat

Font: Elaboració per Idencity amb dades de la Memòria 2015 del Serveis Socials

El col·lectiu que ha tingut més intervenció durant tot l’any 2015 ha sigut el de família (466
persones), seguit del de gent gran (291 persones). Les actuacions que més s’han realitzat
han sigut informatives i/o orientatives (969 persones).
Taula 11. Actuacions dels SBAS al nucli de Miami
Actuacions realitzades al nucli de Miami Platja
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Sector

de

Informació

Ajuda a

Població

orientació

domicili

Sense assignar

37

5

Família

738

Infància

Suport a la

Allotjament

Prevenció

alternatiu

inserció

0

1

109

152

3

182

0

146

1069

347

4

70

0

15

436

Joventut

15

0

1

0

0

16

Dona

94

0

13

0

7

114

Gent Gran

263

14

56

5

23

361

185

1

46

0

14

246

8

0

2

0

1

11

0

0

1

0

0

1

4

0

0

0

0

4

3

0

1

0

3

7

32

1

10

0

1

44

0

0

1

0

0

1

165

5

74

0

3

247

Immigrant

6

0

1

0

0

7

Total:

1897

33

458

6

322

2716

Persones

la

amb

discapacitat
Reclusos
/exreclusos
Minories ètniques
Marginats sense llar
/ transeünts
Toxicòmans

unitat

de

convivència

Total

Malalts psiquiàtrics
no
institucionalitzats
Malats terminals

Altres grups situació
necessitat

Font: Elaboració per Idencity amb dades de la Memòria 2015 del Serveis Socials
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El col·lectiu que ha tingut més intervenció durant tot l’any 2015 ha sigut el de família
(1.069 persones), seguit del d’infància (436 persones). Les actuacions que més s’han
realitzat han sigut informatives i/o orientatives (1.897 persones).

De la totalitat de tràmits que s’han dut a terme el 2015 en relació a les prestacions dels
Serveis Socials Bàsics (926. Desagregat: 324 tràmits a Mont-roig i 602 a Miami),
destaquen els ajuts per aliments i els relacionats amb la modificació/comunicació de
dades de dependència a Mont-roig, ajuts per aliments i ajuts puntals municipals, els quals
inclouen el menjador social, a Miami Platja.

La memòria dels Servei Socials a Mont-roig del Camp recull les principals problemàtiques
de la població del municipi a tots dos nuclis poblacionals: Mont-roig i Miami Platja a l’any
2015. El total de problemàtiques entre els dos nuclis poblacionals ha estat de 1513 (246
a Mont-roig del Camp i 1267 a Miami Platja).

Il·lustració 67. Principals Problemàtiques per nucli poblacional a 2015
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Tramists a Mont-roig del Camp

Tramists a Miami Platja

Font: elaboració per Idencity amb dades de la Memòria 2015 del Serveis Socials
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Les problemàtiques més destacades a Mont-roig, són les relacionades amb la salut i les
drogodependències (54 casos), les econòmiques (58 casos); i les relacionades amb les
mancances socials (41 casos). Al nucli poblacional de Miami Platja, les problemàtiques
més destacades van ser les econòmiques (353 casos) i les relacionades amb les
mancances socials (342 casos).

2. Serveis d’atenció domiciliària

2.1. Servei d’Ajuda a Domicili
En relació al conjunt d’accions dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar
i suport social a aquelles persones amb manca d’autonomia personal, es pot destacar que
l’any 2015, al nucli Mont-roig del Camp s’ha atès una persona en la modalitat de SAD
Dependència. D’altra banda, en el nucli de Miami platja s’han atès 6 persones, de les
quals 2 en la modalitat de SAD social i 4 de SAD Dependència.

2.2. Servei de les tecnologies de suport (servei telealarma);
Pel que fa als beneficiaris del Servei de les tecnologies de suport i cura (CCBC), al nucli
de Mont-roig van haver 2 persones beneficiàries i a Miami 4. En el cas del servei de les
tecnologies de suport i cura (conveni Creu Roja) han estat 12 en el primer cas i 8 al segon.

2.3 Ajuts tècnics
Aquesta prestació constitueix una modalitat de Servei d’Atenció Domiciliària que ofereix
als usuaris i usuàries una atenció amb productes de suport per millorar les activitat de la
vida diària.

Els ajuts a Mont-roig han estat de 22,61€ i a Miami Platja han estat de 106,28€.

3. Servei residencial d’estada limitada
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És un servei d’acolliment residencial que supleix temporalment la llar familiar en casos
puntuals per a persones que es troben en situació de desemparament.

No es tenen dades de les persones assistides en aquesta tipologia de servei.

4. Servei menjador social
Aquest servei és el que proporciona, de forma temporal, àpats elaborats a persones i
famílies amb necessitats socials. El servei de menjador pot prestar-se en un establiment
social, mitjançant un servei d'ajuda a domicili o qualsevol altre recurs que aconsegueixi
la mateixa finalitat.
Pel que fa al servei que proporciona àpats elaborats a persones i famílies amb greus
necessitats socials a la comarca del Baix Camp, el total de persones ateses va ser, l’any
2015, de 175, proporcionant un total de 4.205 àpats.

5. Servei d’assessorament tècnic d’atenció social
Servei que proporciona suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips
i professionals dels serveis bàsics d'atenció social. Pel que fa als professionals que
presenten assessorament a la comarca es disposa de 34 professionals EBAS i de 45 usuaris
de serveis socials especialitzats.

6. Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents
En l’àmbit de servei diürn preventiu, fora de l’espai escolar, es disposa de dos centres
oberts: un al nucli de Miami platja (L’Estel de Mar) i un altre a Mont-roig (El Drac Roig).
En el primer, l’any 2015 hi van haver 29 usuaris i, en el segon 30. Es pot remarcar, a més
que el rang d’edat dels nens i adolescents atesos als centres va ser de 7 a 12 anys.

7. Prestacions econòmiques d’urgència social
Aquest servei és una prestació d’ajuts per tal de donar cobertura a les situacions de
necessitat puntual, urgent i bàsiques com l’alimentació i la manutenció en general, vestit
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i allotjament, despeses d’habitatge, subministres bàsics, entre d’altres. A Mont-roig del
Camp l’any 2015 s’han atorgat 9 ajuts puntuals amb una despesa de 4.478,86 €. De la
mateixa manera, a Miami Platja l’any 2015 s’han atorgat 9 ajuts puntuals amb una
despesa de 4.290,00 €.
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Taula 12. tipus d’assistència per nucli poblacional
Nuclis municipals de Mont-roig del Camp
Tipus d’assistència

Miami Platja

Mont-roig

Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS)

736

386

Tràmits realitzats

602

324

Principals problemàtiques

1267

246

Servei d’ajuda a domicili
Servei de les tecnologies de suport (servei telealarma)
Beneficiaris del telealarma amb titu laritat del consell comarcal
del baix camp

1 , SAD DEPENDÈNCIA +85 anys

6, SAD SOCIAL - 4 SAD DEPENDENCIA

2
12

4
8

Beneficiaris del telealarma per conveni amb creu roja

Servei menjador social
Servei d’assessorament tècnic d’atenció social
Servei de centre obert i programes diürns

175, baix camp
45
EL DRAC ROIG, 30

L’ESTEL DE MAR, 29

Prestacions econòmiques d’urgència social

9 ajuts puntuals amb una despesa de 4.478,86€.

9 ajuts puntuals amb una despesa de 4.290,00€.

Font: Elaboració per Idencity amb dades de la Memòria 2015 del Serveis Socials

La prestació de servei bàsic dels serveis socials del municipi de Mont-roig del Camp mostra una clara diferenciació entre nuclis poblacionals, essent
superior els serveis donats al nucli de Miami Platja, a excepció del cas de servei d’ajuda a domicili i als beneficiaris del telealarma amb titularitat
del consell comarcal del Baix Camp. A més a més, cal fer especial menció al fet que al nucli de Mont-roig la població gran ha estat una de les
principals sol·licitants de serveis i, en el cas de Miami Platja, la infància. Finalment, les problemàtiques principals als dos nuclis poblacionals són les
econòmiques i les relacionades amb les mancances socials, juntament amb salut i les drogodependències.
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B. SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS
Els serveis socials especialitzats que es presten al municipi de Mont-roig del Camp són:
1. Prestacions a dones en situació de violència masclista i als seus fills i filles
1.1. Servei d’atenció i acolliment d’urgències
1.2. Servei de telefonia mòbil per a dones víctimes de la violència de gènere
2. Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA)
3. Servei de transport adaptat
4. Servei de suport a la integració social de persones amb disminució psíquica o
malaltia mental
4.1. Servei d’inserció laboral per a persones amb disminució intel·lectual
(Projecte Maragda)
4.2. Servei d’inserció laboral per a persones amb disminució mental (Projecte
Heura)
Es presenta novament una taula resum amb les categories més rellevants vinculades a
cada servei.
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Taula 13. Categories rellevants dels Serveis Socials Especialitzats
Garantia de la
prestació

Tipologia de la prestacio

Termini de resolució

Modalitat de gestió

Lloc de prestació

1. Dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles
1.1. Servei d’atenció i acolliment d’urgències

Garantida

1.2. Serveis de telefonia mòbil per a dones víctimes de la violència de gènere

Garantida

Prestació de servei
especialitzat
Prestació de servei
especialitzat

2. Servei especialitzat d’atenció a la infància i la adolescència en SEAIA

Garantida

Prestació de servei
especialitzat

D’acord a les normatives reguladores de la
DGAIA
Gestió directa

Prestació de servei:
especialitzat

15 dies

3. Servei de transport adaptat
No garantida
4. Servei de suport a la integració social de persones amb disminució psíquica o
malaltia mental
4.1. Servei d’inserció laboral per a persones amb disminucióintel·lectual (Projecte
Maragda)
No garantida
4.2. Servei d’inserció laboral per a persones amb disminució mental (Projecte
Heura)
No garantida

Ingrés immediat d’urgència

Indirecta

Pis d’urgència a Reus
Domicili

Dependències dels ens
locals/Consorci

Mixt (Directe i
Indirecte)

Dependències comarcals/ del
Consorci

Prestació de servei específic 15 dies

Directa

Dependències comarcals/ del
Consorci

Prestació de servei específic 15 dies

Directa

Dependències comarcal

Font: Elaboració per Idencity amb dades de la Memòria 2015 del Serveis Socials

162

A continuació farem una descripció de cada servei. Les dades que es mostren no estan en tots els
casos desagregades a nivell municipal en tots els serveis. Per tant, es fan menció de les dades
amb les que es compta.
1. 1. Servei d’atenció i acolliment d’urgències
Aquest és un servei que dóna atenció urgent fora dels horaris habituals per a les dones que es
troben en situació de violència i als seus fills i filles que precisen d’una atenció immediata.
A dades del Consell Comarcal del Baix Camp, el total de dones ateses ha estat 2, el total de fills
atesos 1, el total d’estades causades per les dones ateses 52 i l’edat mitjana de les dones 26
anys.
1.2. Servei de telefonia mòbil per a dones víctimes de la violència de gènere

Aquest servei és un mitjà tecnològic de comunicació telefònica mòbil utilitzada per
prevenir les possibles situacions de risc en que es poden trobar les dones víctimes de la
violència de gènere, vers els seus agressors i minimitzar les seves conseqüències. Ofereix
una atenció immediata i a distància. Està disponible les 24 hores del dia, els 365 dies l’any.
A dades del 2015, les dones beneficiàries d’aquest servei al municipi de Mont-roig del
Camp han estat 11 (3 a Mont-roig i 8 a Miami Platja).
2. Servei especialitzat d’atenció a la Infància i adolescència (SEAIA)
Aquest és un servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència i a les seves famílies
si es troben en situació de risc o desemparament.
Els casos al Baix Camp han estat de 114. 41 dels casos d’aquest total han estat a Montroig del Camp (comptant ambdós nuclis poblacionals). Aquest és el municipi que presenta
el nombre més elevat de casos, seguit per la Selva del Camp amb 13.
3. Servei de transport adaptat
Aquest servei és complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a
persones amb una discapacitat per tal de possibilitar el seu accés als serveis socials
d’atenció especialitzada o aquelles altres que permetin garantir la seva integració.
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El total d’usuaris transportats el 2015 han estat 39. D’aquest total, 7 han estat
transportats de Mont-roig i 1 de Miami Platja. El nombre de casos a Mont-roig del Camp
és el més elevat en relació a la resta de municipis de la Comarca, seguit per Riudoms amb
6 usuaris de transport adaptat.
4.1. Servei d’inserció laboral per a persones amb disminució intel·lectual (Projecte
Maragda)
Aquest servei format per un conjunt d’accions de formació, orientació, inserció i
integració sociolaboral per a persones amb una discapacitat intel·lectual a l’empresa
ordinària.
4.2. Servei d’inserció laboral per a persones amb disminució mental (Projecte Heura)
Aquest servei està format per un conjunt d’accions de formació, orientació, inserció i
integració sociolaboral per a persones amb disminució mental a l’empresa ordinària
Del projecte Heura+Maragda, a la comarca del Baix Camp es comptabilitzen 44 persones
participants. Aquesta dada es compara amb la Memòria dels serveis socials amb les
persones participants del Tarragonès (10), Alt Camp (1), Priorat (3) i Baix Ebre (1).

B

Programes i serveis de gestió municipal

A banda del serveis que donen els Serveis Socials, des de l’Ajuntament es programen els
següents suports22:
-

Banc d’Aliments

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp té signat un conveni amb la Creu Roja per a la
distribució i emmagatzematge d’aliments corresponents al Pla de subministrament

22

Informació publicada a la web: http://mont-roig.cat/lajuntament/arees/serveis-socials/
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d’aliments de la FEGA. Per tal de ser beneficiari del Banc d’Aliments, cal fer la tramitació
a les oficines de Serveis Socials.
-

Servei de transport adaptat

Comprèn el trasllat de persones amb discapacitat als centres i tallers ocupacionals (Casal
d’avis, Centre de dia, l’Hospital de l’Infant).
-

Centres oberts

És un servei diürn que dóna servei fora de l’horari escolar. Dóna suport i compensa les
deficiències socioeducatives de les persones ateses: infants i adolescents de 6 a 16 anys,
prioritzant els usuaris que es trobin en situació de risc social.
-

Servei d’atenció domiciliària

Compta amb tres professionals que realitzen tasques de cura i higiene personal,
medicació, etc. L’accés al servei està tramitat per l’EBAS (Equip Bàsic d’Atenció Social).
-

Menjador social

El menjador està ubicat al casal d’avis de Miami Platja. L’accés al servei es realitza a través
de la sol·licitud formulada a l’EBAS de Miami.
-

Centre de dia

L’Ajuntament ofereix a tots els usuaris del Centre de dia la possibilitat de tramitar un ajut
social sempre que hagi estat tramitat així des de les oficines dels Serveis Socials.
Altres serveis amb conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp:
-

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD)

Ofereix assessorament en tots els aspectes relacionats amb la vida de les dones: suport
psicològic i/o jurídic, atenció social i salut, orientació i informació laboral, dinamització
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del teixit associatiu, detecció i atenció a les violències contra les dones, servei d’acollida i
allotjament urgent, grups socioinformatius i tallers d’eines personals.
-

Servei d’atenció a immigrants

Ofereix assessorament de les qüestions relacionades amb els informes d’estrangeria i/o
permisos de residència.
3.5.4. ENTITATS DEL TERCER SECTOR
Primerament cal delimitar quin tipus d’entitats es tracten en aquest apartat. Les entitats
del tercer sector poden tenir la forma jurídica d’associacions, fundacions, cooperatives
d’iniciativa social i empresa d’inserció. No obstant, sense importar la seva forma jurídica,
aquestes entitats actuen en l’atenció i defensa dels drets socials d’una varietat de
col·lectius de naturalesa diversa: jovent, gent gran, infància, família, persones
immigrades, persones amb alguna discapacitat intel·lectual, sensorial o física, persones
amb drogodependència, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball,
persones sense sostre, etc.
La Creu Roja i Càritas tenen una oficina a Mont-roig del Camp i per tant
dediquen els seus esforços a millorar la situació social de persones que
podrien estar en risc d’exclusió.
Per tant, tot i que hem vist el conjunt d’entitats que actuen en el municipi de Mont-roig
del Camp, no totes segueixen la finalitat descrita. El total d’entitats que estan destinades
a millorar la qualitat de vida dels grups poblacionals descrits són cinc i dediquen la seva
activitat a col·lectius com: infància, dones i gent gran. No obstant, no es categoritzarien
aquestes entitats com a entitats del tercer sector degut a que les entitats que treballen
amb els esmentats col·lectius duen a terme activitats més assistencials que de promoció
del col·lectiu.
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Tanmateix, cal apuntar que la Creu Roja i Càritas tenen una oficina a Mont-roig del Camp
i per tant dediquen els seus esforços a millorar la situació social de persones que podrien
estar en risc d’exclusió.
No es reconeix cap entitat que treballi per cap grup de persones nouvingudes o persones
que tenen alguna mena de diversitat funcional.
3.5.5. VALORACIONS I CONCLUSIONS
1. El teixit social de Mont-roig del Camp és divers, significant això que existeixen
diferents entitats locals que busquen promoure diversos sectors d’activitat
associativa. Al conjunt del municipi, predominen les entitats de caràcter cultural i
d’oci.
2. Les entitats esportives que, o bé posen en pràctica algun esport o bé el segueixen,
són el segon conjunt d’agrupacions més predominant al conjunt del territori. Cal
fer esment, però, a l’alta participació popular en aquestes entitats.
3. El nivell d’associacionisme del nucli de Mont-roig és més intens que el de Miami.
Tot i que el gruix de població registrada al cens viu a Miami, gairebé el 62 % de les
entitats estan inscrites en la vila interior. Per tant, el 38 % de les entitats es troben
a Miami Platja.
4. Les entitats corresponents a cada nucli poblacional tenen sinergies en molts casos
iguals, i per tant, es posa de manifest la duplicitat del teixit associatiu.
5. La dualitat del teixit social té repercussions en l’accés a ajudes i subvencions:
moltes de les entitats locals que han estat creades amb la mateixa finalitat reben
per igual subvencions econòmiques.
6. D’altra banda, cal apuntar que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en aquest
últim any 2016, ha reduït les ajudes a les entitats cíviques locals.
7. L’Ajuntament treballa en l’enfortiment del teixit social a través del diari mensual
“Comunica”, on cada mes es donen a conèixer les entitats del territori fent una
breu presentació de la seva activitat.
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Reptes i desafiaments
▪

No tots els nuclis poblacionals tenen les mateixes dinàmiques associatives, cal
incentivar l’associacionisme en aquells nuclis on no hi ha cap mena d’organització o
agrupació.

▪

El nucli poblacional de Miami, tot i tenir més població registrada, presenta un teixit
associatiu molt més pobre que el de Mont-roig.

▪

Existeix un baix teixit associatiu en el Tercer Sector. No existeixen agrupacions que
defensin drets de persones a l’atur, o població nouvinguda, o alguna mena de
diversitat funcional. Caldria entendre quines són les raons d’aquesta manca de
desenvolupament del tercer sector .

▪

Promoure la cultura entre la gent jove i fer visibles les accions culturals que es
desenvolupen al municipi. Potenciar especialment la participació dels joves del nucli
de Miami en els casals de joves.
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3.6. GESTIÓ PÚBLICA DE GOVERN
3.6.1. ESTRUCTURA ACTUAL DE L’AJUNTAMENT

A

Comportament Polític

Cal com a indicador previ, analitzar el comportament polític de Mont-roig del Camp en
les diferents comtesses electorals que han tingut lloc en el municipi des de l’arribada de
la democràcia. A grans trets, però amb alguna cridanera excepció, l’estructura
representativa del municipi de Mont-roig del Camp, la seva estabilitat relativa i el grau de
participació política presenta elements de similitud amb allò que s’esdevé en municipis
geogràfica, demogràfica i funcionalment propers o similars.
Pel que fa a la participació en els comicis, per exemple, els índexs observats en la sèrie
històrica no difereixen dels corresponents a la resta de la demarcació o als de les
poblacions veïnes. Aquesta afirmació també serveix pel que fa als hàbits participatius
segons l’àmbit territorial que abasta cada procés electoral (municipal, autonòmic, general
o europeu).
Taula 14. Eleccions municipals 1979-2015
Any

Candidatures

Candidatures amb

presentades

representació

1979

5

4

UCD maj. absoluta

1 (Miami Platja)

1983

4

3

Ind. maj. absoluta

2

1987

2

2

CiU maj. absoluta

0

1991

3

3

CiU maj. absoluta

0

1995

6

6

CiU maj. absoluta

2

1999

6

5

ERC. maj. relativa

1
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2003

6

6

ERC maj. relativa

1 (Miami platja)

(hiperfraccionat)
2007

8

6

PSC maj. relativa

3

(hiperfraccionat)
2011

6

6

PSC maj. relativa

2

2015

8

7

PSC maj. relativa

3

Font: Elaboració per Idencity amb dades del Ministeri de l’Interior

L’anàlisi d’aquestes dades ens obliga a fer alguns matisos per tal d’entendre un escenari
electoral que mostra una creixent complexitat:
a) El criteri per conceptuar una candidatura com a independent ha estat el purament
formal. Un habitant de Mont-roig del Camp potser qüestionaria el caràcter
independent d’alguna d’aquestes candidatures, ja que poden amagar algun vincle
real amb algun dels grans partits de representació estatal.
b) Presència de candidatures circumscrites bàsicament a una de les unitats
territorials del municipi. Ja el 1979 va concórrer un grup assentat a Miami Platja.
De nou el polimorfisme de l’estructura urbana local es posa de manifest de
manera clara.
c) L’increment de la concurrència de candidatures a les eleccions locals. Això deriva
en un fraccionament creixent (i potser una, cada cop més, acusada inestabilitat)
ja observable des de 2003. Cal assenyalar que els governs constituïts després dels
cinc primers comicis de la sèrie històrica ho van ser amb majoria absoluta. Un fet
que, des d’aleshores no s’ha tornat a repetir. Aquest cada cop més gran
fraccionament, o l’augment sostingut de candidatures, no s’ha de llegir com una
dada forçosament negativa. Ara bé, tampoc s’ha de desdenyar per la seva
importància a l’hora de teixir aliances polítiques, configurar governs i garantir la
seva estabilitat.
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d) En paral·lel a l’increment de candidatures que concorren a les eleccions, també
es pot observar un augment significatiu d’aquelles que obtenen representació:
precisament, les 7 representades en el Ple sorgides dels darrers comicis celebrats
l’any 2015 constitueixen el punt màxim.
La participació electoral cau de manera sostinguda: l’abstenció de la població
amb dret de vot al municipi de Mont-roig del Camp ha augmentat gairebé el
doble
Però atenció que la introducció de les magnituds de participació posa sobre la taula un
element inquietant en tot aquest escenari: el cada cop més fraccionat consistori de Montroig del Camp es dóna en un context on la participació electoral cau de manera
sostinguda:
Taula 15. Participació Electoral 1979-2015
Any

Participació

1979

76.29%

1983

77.67%

1987

78.80%

1991

73.36%

1995

73.86%

1999

71.70%

2003

68.50%

2007

59.04%

2011

58.17%

2015

58.35%

Font: Elaboració per Idencity amb dades del Ministeri de l’interior

171

Document de diagnosi municipal de Mont-roig del Camp

Les mateixes dades, però ara des del punt de vista de l’abstenció ens porten a afirmar
que l’abstenció de la població amb dret de vot al municipi de Mont-roig del Camp ha
augmentat gairebé el doble, passant del 23,71 % el 1979 al 41,64 % el 2015.
Il·lustració 68. Evolució històrica de la participació i l’abstenció a Mont-roig del Camp
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1979

1983

1987

1991

1995

Participació

1999

2003

2007

2011

2015

Abstenció

Font: Elaboració per Idencity amb dades del Ministeri de l’Interior

Com a resultat, ens trobem que actualment, en les últimes eleccions locals, d’11.877
persones empadronades, 7.555 van tenien dret a vot i per tant el 63,61 % de la població
havia estat cridada a votar. D’aquest conjunt de persones amb sufragi actiu, el 58,35 %
d’elles van emetre un vot vàlid, l’1 % dels vots es van registrar com vots nuls i el 1,67 %
van ser vots en blanc. Així, el 41,65 % de les persones cridades a votar no ho va fer.
Cal dir, però, que el comportament general dels ciutadans de Mont-roig del Camp no és
massa diferent a l’observat en altres municipis a les eleccions locals ni en participació ni
en fragmentació (encara que destaca potser en una certa tendència a la inestabilitat,
encara que no per raons estrictament electorals):
Taula 16. Candidatures assolides a Cambrils i L’Hospitalet 1979-2015

Candidatures
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Any

Cambrils

L’Hospitalet

1979

6 (2 indep.)

3 (2 indep.)

1983

5 (0 indep.)

4 (2 indep.)

1987

7 (1 indep.)

5 (2 indep.)

1991

8 (1 indep.)

4 (1 indep.)

1995

6 (1 indep.)

6 (1 indep.)

1999

7 (2 indep.)

5 (1 indep.)

2003

7 (2 indep.)

5 (1 indep.)

2007

7 (1 indep.)

6 (1 indep.)

2011

9 (3 indep.)

5 (1 indep.)

2015

11 (2 indep.)

6 (2 indep.)

Font: Elaboració per Idencity amb dades del Ministeri de l’Interior

Naturalment, aquesta progressiva atomització en la representació municipal i un canvi en
la configuració de majories, també s’ha vist reflectida en l’elecció indirecta dels alcaldes.
D’una sostinguda estabilitat entre els anys 1979 a 1999 amb majories absolutes (mateix
alcalde encara que enquadrat en diferents formacions), s’ha passat a un període que ha
vist com s’han succeït diverses persones en aquest càrrec, i sempre governant recolzats
per grups propis amb majories relatives (encara que gràcies a pactes de govern arribessin
a posicions de coalicions amb majories absolutes). Destaca, però, des del punt de vista
de la inestabilitat, el mandat 1999-2003 ja que hi va haver fins a tres canvis en l’alcaldia.
Pel que fa al context electoral en altres comicis, las característiques principals que
defineixen la població de Mont-roig del Camp són bàsicament similars a les d’altres
municipis de la demarcació:
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a) Vot dual: preferències distintes en funció dels àmbits territorials que es
dirimeixen.
b) Abstenció més acusada en els comicis al Parlament Europeu seguida de les
autonòmiques (excepte les del 2015, llegides per alguns en clau de plebiscit),
locals i generals.

Taula 17. Participació a les Eleccions del Parlament de Catalunya

Eleccions Parlament de Catalunya
Any

Participació

2010

49.47%

2012

58.83%

2015

71.68%

Font: Elaboració per Idencity amb dades del Ministeri de l’Interior

c) Una certa volatilitat en la determinació dels partits guanyadors dels diferents
comicis. Aquesta tendència és especialment acusada en les eleccions generals i
s’apunta com un fet diferencial del municipi de Mont-roig del Camp, compartit
amb altres localitats de la demarcació, però per sobre del que succeeix en la
mitjana catalana. En algun moment UCD, PSC, CiU, PP, C’s i ECP han guanyat en
les eleccions generals (en 13 eleccions, 6 guanyadors diferents —4 de 4 des de
2008—). Igualment s’observa que la irrupció de Ciutadans i En Comú Podem
també s’ha traduït a Mont-roig del Camp en un pluripartidisme acusat, amb uns
índexos de representació molt fraccionats.

Taula 18. Participació a les Eleccions Generals 1977-2016
Eleccions Generals
Any

Participació
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Partit guanyador (%
vots)

Observacions

Document de diagnosi municipal de Mont-roig del Camp
80.08%

UCD 31.46%

71.35%

UCD 38.43%

77.71%

PSC 33.21%

3 partits >20%

70.79%

PSC 36.91%

3 partits >20%

64.97%

CiU 39.17%

2 partits >30%

73.99%

CiU 32.24%

2 partits >30%

76.65%

PSC 36.10%

2 partits >30%

62.78%

PP 32.25%

1 partit >30%

71.66%

PSC 34.23%

1 partit >30%

66.09%

PSC 41.49%

1 partit >40%

60.90%

PP 33.92%

1 partit >30%

65.21%

C’s 18.78%

20%>6 partits>10%

60.06%

ECP 19.54%

20%>6 partits>10%

1977
1979
1982
1986
1989
1993
1996
2000
2004
2008
2011
2015
2016

Font: Elaboració per Idencity amb dades del Ministeri de l’Interior

d) El període 2015 – 2016, caracteritzat per la irrupció de l’anomenat Procés, també
s’ha viscut de manera excepcional a Mont-roig del Camp i això s’ha traduït en
comportaments electorals ben diferents als observats en la sèrie històrica, per la
qual cosa estudiar-los separadament no tindria massa sentit en un treball com el
present Pla Estratègic. Amb tot, i a benefici d’inventari, el següent gràfic ens
mostra algunes dades significatives:
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Il·lustració 69. Participació i l’abstenció de la població de Mont-roig del Camp a les diferents arenes
polítiques.
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Font: Elaboració per Idencity amb les dades electorals

Actualment, el plenari del Consistori de Mont-roig del Camp està constituït per disset (17)
regidors. Aquesta assignació ha anat variant en el temps paral·lelament al creixement
demogràfic del municipi: dels onze (11) escons al 1979 als disset (17) actuals.
La importància del factor territorial en el sistema de representació política
Al llarg del present document de diagnosi, s’ha repetit en diverses ocasions la diferent
configuració demogràfica, social, urbana, laboral i cultural dels diferents nuclis de
població que estructuren la configuració territorial del Mont-roig del Camp. Aquestes
divergències també són observables en el terreny de la representació política.
Al llarg de les entrevistes mantingudes amb algunes de les persones i col·lectius més
significants del municipi, ja hem pogut percebre una identificació clara i diversa dels
representants polítics en funció del seu lloc d’empadronament intra-municipal. Així, hi ha
una sensació estesa entre els veïns del nucli interior de que qui governa l’Ajuntament
actualment són els representants polítics de Miami. De la mateixa manera, ciutadans de
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Miami ens han transmès la idea de que en el mandat anterior al 2011 qui governava
l’Ajuntament eren els representants del nucli interior.
Més enllà de l’evidència situada en el domicili de cada qual, aquestes percepcions
mostren una desafecció de la població respecte dels seus governants en funció del seu
enquadrament territorial. O, si es prefereix, una identificació amb opcions ideològiques
tenyida per una percepció variable en funció de la llunyania o proximitat espacial.
Resumint, existeix la sensació de que els representants polítics governen preferentment
en benefici dels seus veïns més immediats i no en benefici del conjunt de la ciutadania.
En qualsevol cas, tampoc podem obviar les diferències evidents en l’enquadrament
ideològic de la ciutadania. Altrament, aquestes diferències només s’observarien en les
eleccions locals. Però això no és així. Aquells altres factors esmentats: socials, culturals,
demogràfics, laborals... també tenyeixen el comportament polític dels votants en altres
eleccions. Els següents quadres posen de manifest aquestes diferències:
Taula 19. Resultats eleccions municipals 2015 desagregats per nuclis poblacionals

ERC
C'S
PSC-CP
A
PLAMIMO
PP
FIC
CIU
NULS
BLANCS

Mont-roig
24,34%
2,43%
3,00%
15,86%
0,69%
0,94%
16,35%
32,90%
1,44%
2,06%

Les Pobles
19,49%
6,21%
9,60%
16,10%
1,98%
5,65%
4,52%
35,03%
0,56%
0,85%

Costa del Zèfir
9,36%
13,20%
28,07%
8,42%
22,35%
6,76%
2,18%
7,17%
0,73%
1,77%

Miami
4,52%
12,92%
36,29%
4,28%
23,77%
8,08%
3,33%
4,60%
0,79%
1,43%

Font: Elaborat per Idencity amb dades de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

El quadre anterior mostra ben clarament el diferent grau d’acceptació de les diferents
formacions polítiques en les seccions electorals en les que es divideix el municipi.
Atenent a l’actual configuració de l’equip de govern i de l’oposició, una agregació simple
dels respectius resultats electorals ens farien evidents consideracions ben cridaneres: els
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grups enquadrats en l’equip de govern només van sumar, tots junts, un 19.54% del vot
popular en la vila interior, mentre que van ser clarament majoritaris en la secció situada
a Miami-platja, amb un 64,34%. En sentit contrari, l’actual oposició només va obtenir un
25,36% dels vots a Miami, mentre eren clarament majoritaris al nucli de Mont-roig, amb
un 76,03%. Cal assenyalar, però, dues precisions. La primera és òbvia: les seccions
territorials no són uniformes. La segona, només aplicable a les eleccions locals de 2015,
té a veure amb la presència d’una regidora no adscrita en el govern que va presentar-se
a les eleccions en la llista d’ERC, que en l’actualitat es troba a l’oposició.
Potser amb un perfil menys intens, però aquesta evident diferència en el comportament
de l’electorat també es repeteix en altres comicis:
Eleccions al Congrés dels Diputats, juny de 2016
Taula 20. Resultats eleccions al Congrés dels Diputats 2016 desagregats per nuclis poblacionals

PSC-PSOE
ERC-CATSÍ
PP
C's
PACMA
CDC
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
PCPC
ECP

Mont-roig
10,26%
30,63%
9,88%
6,48%
1,77%
27,39%
0,15%
0,15%
13,19%

Les Pobles
14,00%
17,71%
18,29%
13,14%
2,865
12,00%
0,00%
0,29%
21,71%

Costa de Zèfir
15,29%
9,26%
22,89%
19,65%
1,73%
6,17%
0,30%
0,08%
24,62%

Miami
25,27%
5,66%
25,70%
17,84%
0,93%
4,31%
0,25%
0,08%
19,95%

Font: Elaborat per Idencity amb dades de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

B

Estructura de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Centrant-nos en la composició de l’actual Plenari, la distribució dels disset escons es la
següent:
Taula 21. Distribució d’escons actuals

PSC-CP - Partit Socialistes de Catalunya
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CiU - Convergència i Unió
Esquerra-AM - Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal
PLAMIMO - Plataforma Impulso Miami-Mont-roig
A – ARA-VX+
C's - Ciutadans
F.I.C. - Federació d'Independents

4
3
2
2
1
1

Font: Elaboració per Idencity amb dades de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

L’única candidatura que es va presentar als comicis de 2015 i que no va aconseguir
representació va ser la del Partit Popular al no arribar al llindar mínim del 5% (es van
registrar 213 vots, 4,88%).
Pel que respecta al present mandat, les formacions que conformen l’equip de govern són:
PSC, PLAMIMO, i ARA. A més, també forma part del grup de govern una regidora no
adscrita que va presentar-se a les eleccions enquadrada en la candidatura d’ERC. El
present Govern disposa de majoria absoluta, concretament compta amb nou (9)
regidories mentre que l’oposició –Esquerra-AM, CIU, C’s i F.I.C– en suma vuit (8). Aquest
escenari ens mostra un pluripartidisme molt segmentat.
L’actual estructura funcional de l’equip de govern en relació als grups polítics que el
conformen és la següent:
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Il·lustració 70. Organigrama Equip de Govern
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Font: Elaboració per Idencity amb dades de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

L’actual alcalde és Fran Morancho López del PSC, essent el Partit Socialista la formació
que més vots va aconseguir en les darreres eleccions amb un 19,9 % dels vots emesos.
L’heterogeneïtat de la composició de l’actual Equip de Govern exigeix una important
tasca de coordinació. I, alhora, planteja la necessitat d’una figura que compleixi una
funció de nexe d’unió entre el col·legi de representants i l’estructura professional de
l’Ajuntament. Actualment, aquest pivot gerencial no existeix, malgrat que s’ha fet algun
intent no reeixit per incorporar-ho.
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3.6.2. ANÀLISI DE MARC COMPETENCIAL
L’anàlisi de la normativa sobre competències locals és ineludible per poder entendre com
s’articulen les funcions pròpies o delegades que acaben dotant d’autonomia a l’ens local.
El coneixement dels mecanismes legals amb els que compta Mont-roig del Camp faran
possible delimitar el grau de descentralització competencial.
Primerament, cal concretar que una autoritat només té competència en una matèria
quan té assumida la competència material i les potestats per dur a terme aquesta
competència (Bergas, 2010).
L’àmbit competencial de Mont-roig del Camp, igual que el de la resta de municipis
catalans, està delimitat per dos actors principals: el legislador espanyol i el legislador
autonòmic. La Constitució de 1978, la Llei 7/1985 Reguladora de bases de règim local
(LRBRL) i la posterior reforma a través de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local (LRSAL) són els tres textos legals que perfilen les competències
de l’ens municipal d’àmbit nacional. Pel que fa al cas català, l’Estatut d’Autonomia de
2006 i el Decret Legislatiu 2/2003 de la Llei municipal del règim local de Catalunya són les
normatives més rellevants en la tasca de delimitació competencial dels municipis. L’àmbit
competencial local no només es delimita per aquestes lleis bàsiques sinó que també està
enriquit per les lleis sectorials de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, en aquest cas
Catalunya, que hauran de formular-se respectant l’activitat de la que es tracti, la capacitat
de gestió de l’entitat local i els principis de descentralització i de proximitat (Bergas,
2010). Tot i això, els marges legals, polítics i competencials s’estableixen des de la
normativa estatal, que és la que limita la capacitat d’acció que les autonomies tenen per
regular el règim local.
Abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013 RSAL el nucli de competències municipals
estava definit per la Llei 7/1985 RBRL. Al Capítol III de La Llei RBRL es concreten quines
són les competències essencials dels municipis a l’Estat espanyol. A L’article 25
s’identifiquen les competències pròpies de tot municipi. Ara bé, de forma més
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desagregada, les competències mínimes que tot municipi ha de poder garantir, es
recullen a l’article 26 i responen al nombre d’habitants del mateix.
Segons la Llei 7/1985, Reguladora de Bases del Règim Local, l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp ha de garantir com a mínim els següents serveis:
⎯

Enllumenament públic

⎯

Cementiri

⎯

Recollida de residus

⎯

Neteja viària

⎯

Abastiment domiciliari d’aigua potable

⎯

Clavegueram

⎯

Accés als nuclis de població

⎯

Pavimentació de les vies públiques

Al tenir més de 5.000 habitants, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp també haurà de
garantir:
⎯

Parc públic

⎯

Biblioteca pública

⎯

Tractament de residus

Conseqüentment, el municipi de Mont-roig del Camp és competent en la gestió dels
serveis de la lletra a) i b) de l’article 26 de la LRBRL. El marc competencial del municipi
també es nodreix de les competències delegades per part d’institucions públiques
supramunicipals. Aquesta delegació està pensada en funció dels principis de
subsidiarietat, proximitat i diferenciació.
El Decret Legislatiu 2/2003 de la LMRLC també legisla sobre les competències municipals,
en concret es recullen a l’article 82 les competències que s’assignen a l’ens municipal.
No obstant, aquest és el marc competencial que s’establia des de 1985 als municipis
espanyols i catalans, però, és amb l’entrada de la Llei RSAL que el marge d’acció de l’ens
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local es veu directament afectat. És a dir, la Llei RSAL dissenya un nou sistema
competencial.
Pel que fa a les competències delegades, la Llei RSAL limita l’assignació d’aquestes
competències segons el seu compliment amb les responsabilitats financeres. Així, sempre
que aquesta delegació no posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda
municipal, podran ser cedides aquelles competències que no constin com a pròpies del
municipi (article 7 de la Llei).
Una de les grans modificacions que inclou la Llei RSAL és la supressió de la possibilitat per
part dels municipis de “realitzar activitats complementàries a les pròpies d’altres
Administracions públiques, en particular, les relatives a l’educació, la cultura, la promoció
de la dona, l’habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient”.
Com hem pogut veure a l’estructura actual de govern, diverses regidories gestionen
algunes de les competències complementaries esmentades. Així, tot i l’afectació de
l’RSAL, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, participa a les activitats d’educació, cultura,
joventut i esport i/o promoció de la dona. Tanmateix, algunes de les gestions, com ara les
d’activitats vinculades a l’àmbit sanitari, han de ser assolides per la Diputació.
3.6.3. PRESTACIÓ DE SERVEIS RELLEVANTS
El Decret 179/1995,de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, reconeix la potestat municipal per establir els serveis públics
mínims obligatoris i garantir la continuïtat de la seva prestació (art 153.2). Així, el municipi
s’encarrega de donar aquells serveis públics que estan vinculats a les competències
pròpies o delegades de l’ens local.
El següent gràfic recull els serveis que l’ens local pot donar i categoritza els serveis per
responsabilitat de la prestació. Aquesta classificació està feta amb les dades que el
Ministeri d’Hisenda Pública va proporcionar per l’any 2015.
Taula 22. Categorització de serveis segons responsabilitat de la prestació. Municipi de Mont-roig del Camp
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Gestió
No es presta el servei

mancomunada/comarcal/per
la
Gestió directa Altre tipus de gestió (**)
per l'ens local
Diputació/altre tipus d'agrupació
municipal

Prevenció i extinció
Cementiri
d'incendis

Medi ambient urbà

Enllumenat públic

Recollida de residus

Proveïment domiciliari
Accés als nuclis
Neteja viària
de població
d'aigua potable

Medi ambient urbà: Pavimentació
residus sòlids urbans de las vies Clavegueram
(gestió delegada)
públiques
Medi ambient urbà:
Protecció contra la
Biblioteca
contaminació acústica,
pública
llumínica i atmosfèrica
en les zones urbanes

Tractament de residus

Parc públic

Avaluació i informació
de

situacions

necessitat
Protecció civil

social

de
i

l'atenció immediata a
persones en situació de
risc d’exclusió socials

Instal·lacions
esportives d'ús
públic
Transport
col·lectiu urbà
de viatgers
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Medi ambient
urbà: Parcs i
jardins públics
Font: Elaboració Idencity amb dades proporcionades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

El 2017 s’ha inclòs una reestructuració municipal que ha afectat als
pressupostos, concretament al capítol primer de despesa
Seguint la taula, l’ens local s’encarrega de la prestació directa de vuit (8) dels setze (16)
serveis. Fins al present any, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per la prestació de
serveis públics, disposava de 3 entitats municipals. Dues d’elles eren societats mercantils
i la tercera era un ens públic empresarial.
•

Empresa Municipal d’Obres de Mont-roig del Camp, S.A (EMOMSA), que
s’encarregava de l’execució d’obres i realització de treballs de manteniment i
conservació necessaris per la prestació dels serveis públics municipals.

•

L’Empresa de Serveis Mont-roig del Camp, S.A (EMSA), que s’ocupava de
l’organització, gestió i prestació de serveis de suport a l’administració.

•

L’Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (EPE)
anomenada NOSTRAIGUA, que gestiona directament el servei d’aigua potable, de
clavegueram i sanejament en alta i depuració d’aigües residuals del municipi.

En l’ any 2017, s’ha inclòs una reestructuració municipal que també ha afectat els
pressupostos públics, concretament el capítol primer de despesa. Mentre que
NOSTRAIGUA continua gestionant els serveis vinculats a les prestacions d’aigua al
municipi, les dues altres societats mercantils s’han dissolt reassignant-se els treballadors
i treballadores. Tanmateix, s’ha creat una nova EPE de serveis i obres Municipals,
anomenada NOSTRESERVEIS.
En conclusió, l’organigrama pel que fa a la prestació de serveis queda de la següent
forma:
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Il·lustració 71. Serveis vinculats a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

NOSTRESERVEIS

Font: Elaboració per Idencity

Donada l’especial composició del municipi, l’estructura de prestació de serveis es
caracteritza per la seva duplicitat. Els espais físics que gestionen els serveis de major
rellevància que Mont-roig del Camp dóna als seus ciutadans, es localitzen a dos dels nuclis
principals que composen el municipi: Miami Platja i Mont-roig vila. Es presenten a
continuació els serveis que el municipi dóna i que tenen presència en ambdues unitats
poblacionals:
⎯ Centre d’Atenció Primària (CAP)
⎯ Llar d’Avis
⎯ Poliesportiu
⎯ Casal de Joves (K1 i K2)
⎯ Biblioteca Joan Miró
⎯ Deixalleria
⎯ Centre d’Educació d’Infància i Primària (CEIP). A Mont-roig del Camp l’escola Mare
de Déu de la Roca i a Miami Platja, l’Institut-Escola Joan Miró i l’Escola Marcel·lí
Esquius.
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⎯ Centre d’Educació Secundària. A Mont-roig del Camp, l’Institut Antoni Ballester i
a Miami Platja, l’Institut-Escola Joan Miró.
⎯ Cementiri
Altres serveis amb els que compta el municipi són:
⎯ Policia Local
⎯ Creu Roja
⎯ Centre de dia
⎯ Casa Cultural Agustí Sardà
⎯ Centre Miró
⎯ Arxiu Municipal
⎯ Escola Bressol
⎯ Oficina de promoció econòmica
De la mateixa manera que els principals serveis estan garantits (amb presència física) a
ambdós nuclis poblacionals, l’Ajuntament compta amb una seu tant a Miami Platja com
a Mont-roig del Camp. Per tant, també existeix duplicitat en les Oficines Municipals
d’Atenció al Ciutadà (OMAC)
Il·lustració 72. Mapa de la ubicació de les Oficines Municipals.

Font: Ajuntament de Mont-roig del Camp

3.6.4. ESTRUCTURA PERSONAL
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En el desenvolupament de qualsevol Pla Estratègic són fonamentals els agents
dinamitzadors presents en el territori. I potser l’agent fonamental sempre és
l’administració local, la més propera i la més arrelada en l’àmbit d’aplicació del Pla. Per
això, també és cabdal conèixer com s’estructura el treball en aquesta administració.
Pel que fa a la plantilla orgànica de l’Ajuntament de Mont-roig, el 2017, es poden observar
algunes disfuncions de caràcter estructural:
1) Una notable existència de places vacants. Són singularment importants, per la
incertesa que pot generar l’ocupació a precari d’alguns llocs de treball. En el cas
dels habilitats nacionals existeix una ràtio de vacants singularment alta, amb dues
vacants (Secretari i Tresorer) sobre un total de tres llocs de treball.
Igualment, destaquen les 14 vacants d’administratius (C1) en serveis generals,
malgrat que les places estan ocupades per promoció interna, encara que no
consolidades a l’espera d’una futura amortització.
Tanmateix, a la resta de l’organigrama laboral de l’Ajuntament, pel que fa
referència al funcionariat, s’observen diverses vacants.
2) També trobem una ràtio singularment alta pel que fa als llocs vacants de personal
laboral fix (50 %, 5 de 10 llocs possibles)
3) Finalment, cal tenir en compte la singular importància que l’estructura laboral de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp té la càrrega de treball de les “empreses
municipals”: 24 treballadors sobre un total de 142.
La plantilla orgànica del Consistori és la següent:
Taula 23. Plantilla orgànica del Consistori

Funcionaris
Laborals

105
10

Laborals temporals

1

Eventuals

2
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Personal empreses

24

municipals
Font: Elaboració per Idencity amb dades de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Des de l’any 2015, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha creat una Comissió de
Participació de Recursos Humans Municipals per tal de valorar les propostes relatives a
recursos humans de l’administració local, i de les empreses públiques municipals.
L’objectiu d’aquesta comissió ha estat fomentar la transparència pel que fa als recursos
humans de l’Ajuntament. Així com canalitzar la participació dels ciutadans i, en aquest
cas, també dels grups municipals de l’oposició en la presa de decisions respecte d’aquesta
matèria. Aquesta interessant iniciativa, però, ha patit una desacceleració en les reunions
convocades des de la seva posada en marxa. L’última reunió de la que tenim constància
es va celebrar el 3 de febrer de 2016 (o com a mínim no ens consta l’aixecament de cap
acta posterior).
Pel que fa a les dedicacions i retribucions dels electes locals, en la data de redacció del
present document només l’Alcalde percep un salari per dedicació exclusiva. La seva
retribució bruta és de 47.217,42 € anuals.
Fins a cinc regidors de l’equip de govern perceben retribucions per dedicació parcial. Les
seves assignacions són respectivament, i amb caràcter anual i brut, de 30.126 €, 27.872
€, 19.500 € (en tres casos).
La resta de regidors del Consistori perceben retribucions per assistència efectiva als
òrgans col·legiats, a raó de 95 € per assistència al Ple; 100 € per assistència a la Junta de
Govern Local; 55 € per assistència a la Junta de Portaveus; 55 € per assistència a les
Comissions Informatives i 325 € per assistència a les Comissions de projectes estratègics
i ciutadania.
Es completa aquest capítol d’assignacions econòmiques als electes locals amb les
indemnitzacions als diferents grups polítics per dotar de recursos les seves activitats
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representatives. En el cas de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, aquestes
indemnitzacions, fixades pel Ple municipal, són de 600 € anuals fixes per cada grup
municipal més un variable de 400 € anuals per cadascun dels regidors que formen aquests
grups.
En qualsevol cas, el nivell retributiu dels electes locals de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp presenta un perfil raonable i, en el cas de l’Alcalde, per exemple, es troba per sota
de les quantitats retributives recomanades per l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya.
Pel que fa a l’estructuració de personal als casals cal fer menció dels recursos humans
amb els que s’hi compten:
1. Regidor de Joventut
2. Coordinadora de joventut que exerceix les funcions tècniques de l’equip.
3. Dinamitzadors en cap que duen a terme la coordinació de les accions
dinamitzades a través dels programes juvenils.
4. Dinamitzadors de casals de joves a mitja jornada que realitzen diàriament la
dinamització de les activitats dels casals de joves
L’Àrea de Joventut s’encarrega de la dinamització del jovent. Concretament es gestiona
a través de la definició de dos eixos de treball:
-

Programa K.DAT (activitats i programes desenvolupats dins del municipi)

-

TOK’L2 (activitats i programes desenvolupats fora del municipi)

3.6.5. ÚS DE NOVES TECNOLOGIES
L’ús de noves tecnologies i innovació i modernització de les institucions està essent cada
vegada més valorat en el sector públic.
L’Associació Clúster TIC Reus té una gran importància al territori de la
Comarca del Baix Camp. El municipi de Mont-roig del Camp està en vies
d’incorporar-se a aquesta dinàmica innovadora.
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La potenciació d’aquest sector està en molts casos impulsada per la formació de clústers
TIC que busquen estabilitzar i incrementar la importància del sector al territori.
Un exemple d’això es troba a la ciutat de Tarragona, on mitjançant la Fundació Tarragona
Smart Mediterranean City, es pretén desenvolupar un model propi de ciutat intel·ligent
lligat als valors de la mediterraneïtat amb l'horitzó dels Jocs Mediterranis del 2017. Els
eixos temàtics del projecte són: Aigua, Mobilitat, Eficiència Energètica, Salut i Turisme i
Patrimoni (Red Espanyola de Ciutats intel·ligents, 2017)
Pel que fa a l’ús de les tecnologies dins de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, cal
reconèixer el bon desenvolupament que fa l’ajuntament en relació a altres municipis del
territori. Primerament, l’Ajuntament regula, a través d’una ordenança, la utilització
adequada de les TIC. Concretament, l’Ordenança Reguladora de l’Administració
Electrònica, publicada en el BOPT 10/12/2015, regula la utilització i accés a
l’Administració electrònica municipal, amb l’objectiu de possibilitar la consecució més
eficaç dels principis de transparència administrativa.
La Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp contempla 69 tràmits
administratius al catàleg de tràmits. D’aquests 69, 58 presenten la possibilitat de ser
gestionats de forma telemàtica, fent ús de les TIC. Per tant, el 84 % dels tràmits disposen
de tramitació electrònica, essent un indicador prou elevat. Fent el mateix procediment,
la capitalitat de Reus recull al seu catàleg de tràmits 294 tràmits dels quals 270 (91 %)
poden fer-se telemàticament, telefònicament o per correu portal.
Els principals serveis, tràmits i gestions que es poden fer des de la Seu electrònica de
l’Ajuntament són:
-

Gestió tributària

-

Notificacions electròniques

-

Factures electròniques

-

Gestions vinculades al Padró municipal
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-

Participació Ciutadana

Respecte d’aquesta última categoria, Participació Ciutadana, l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp ha treballat especialment en la inclusió de les TIC per facilitar la participació en
els afers locals de la població mont-rogenca. Un clar exemple és la metodologia que va
seguir el Pla d’Acció Municipal (2016-2019). Les propostes recollides al Pla van ser
extretes d’un seguit d’accions entre les que es va planificar una enquesta online (Pla
d'Acció Municipal 2016-2019).
A banda dels esforços que l’Ajuntament ha fet en els últims anys per la transformació i
digitalització dels seus tràmits administratius; l’aplicació del Pla de Barris (2010) ha
comportat un important avenç en la incorporació de les tecnologies de la informació a
les institucions municipals. Els principals objectius d’aquest programa es basen en
l’alfabetització digital de la població (a tots els nivells i grups d’edat); donar a conèixer el
món digital i les oportunitats que aquest ofereix; el desenvolupament d’habilitats i
capacitats que facilitin la integració social i laboral dels usuaris; i el foment de la
participació ciutadana. Essent l’àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Montroig del Camp l’organisme responsable, a través del finançament provinent del Pla de
Barris, s’han obert aules TIC i s’han adquirit equips informàtics així com la realització de
cursos de formació.
Taula 24. Justificació econòmica: despesa municipal i aportació generalitat anual període 2012-2017

IMPORT

APORTACIÓ GENERALITAT

2012

22.115,61€

11.057,80€

2013

25.534,12€

12.767,06€

2014

50.868,17€

25.434,08€

2015

12.010,15€

6.005,08€

2016

6.733,08€

3.366,54€

2017

3.026,40€

1.513,20€

Total Justificat

120.287,53€

60.143,76€

Font: Elaboració per Idencity amb dades del Pla de barris
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A

Transparència dels assumptes públics

Un segon aspecte a tenir en compte és el de la gestió transparent dels assumptes públics.
El Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona ha creat un portal d’informació sobre la transparència dels
municipis espanyols. El projecte busca conèixer com de transparents són les webs dels
Ajuntaments. Amb un total de 52 indicadors23, Mont-roig del Camp es posiciona amb un
55,77 %, puntuació que està valorada com bona i semaforitzada en verd a l’infòmetre
(Universitat Autònoma, 2017). Aquest valor ha augmentat considerablement si revisem
l’avaluació el 2015, que amb 41 indicadors, posicionaven a Mont-roig del Camp amb un
31,74 % de transparència i amb una semaforització groga i, per tant, no tan bona com
l’actual. Aquest indicador en comparació amb altres municipis de la Comarca és força
positiu. Únicament Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (59,62 %), Cambrils (92,31 %) i Reus
(98,08 %) assoleixen una valoració verda com la de Mont-roig del Camp.

B

Serveis de comunicacions electròniques

A continuació les dades exposades ens ajuden a entendre i conèixer de forma precisa la
situació de provisió dels serveis de comunicacions electròniques de banda ampla
municipals, per això es realitzarà una categorització de la cobertura de banda ampla per
tipus de tecnologia (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 2016):
-

ADSL ≥2MBPS (Asymmetric Digital Subscriber Line)

Mont-roig, juntament amb Cambrils, són els municipis que presenten una
cobertura inferior en relació a les poblacions veïnes

23

La naturalesa dels indicadors és molt diversa. El qüestionari que es realitza a l’hora de contestar
aquest indicadors són: la informació que es dona dels representats polítics, pressupostos i
recursos econòmics del municipi, eines oferides per a la participació ciutadana, etc.
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A nivell provincial la cobertura de ADSL ≥2MBPS arriba al 90,7 a Mont-roig del Camp, amb
un rang de cobertura entre 80≤x<90. Pel que fa a la cobertura ADSL ≥10MBPS és similar
a la provincial: un 76 i 70≤x<80 a Tarragona i Mont-roig del Camp, respectivament. Posant
aquesta dada en context, altres municipis com Cambrils, Reus o Vandellòs i Hospitalet de
l’Infant, pel que fa a l’ADSL ≥2MBPS, és lleugerament inferior ja que aquests municipis
presenten una cobertura de 90≤x≤100. Per tant, Mont-roig del Camp, juntament amb
Cambrils, són els municipis que presenten una cobertura inferior als municipis esmentats.

-

El VDSL (Very high rate Digital Subscriber Line o bucle d'abonat digital de molt alta
taxa de transferència)

És l'evolució de l'ADSL., per tant té exigències superiors a les de l'ADSL pel que fa a
l'adequació dels senyals.
A Tarragona la cobertura de VDSL és de 12,3%, Mont-roig del Camp i municipis com
Cambrils, Vandellòs i Hospitalet de l’Infant, Reus o Cunit presenten una cobertura
compresa en el rang de 10≤x<20.

-

HFC (Hybrid Fibre Coaxial, xarxa Híbrida de Fibra i Coaxial)

Es basa en la utilització de la fibra òptica, complementada en l'últim tram de connexió
amb l'usuari amb cable coaxial.
A nivell provincial aquesta cobertura és de 18,5%, s’ha de tenir en compte que segons
dades de l’any 2016 a Catalunya la mitjana era de 30,4% (Informe cobertura banda ancha
en España, 2016). En aquest tipus de tecnologia a dades de l’any 2016, a Mont roig del
Camp el rang de cobertura era 0≤x<10, al’igual que a Cambrils, Cunit o Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant. Reus per altre banda es troba entre 60≤x<70.
-

FTTH: Fibra òptica.

És el mitjà idoni per ser utilitzat en les xarxes de telecomunicacions.
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La cobertura de fibra òptica a Tarragona és de 38,2% i a l’igual que en el cas anterior, els
municipis esmentats tenen un rang de cobertura entre 0 i 10 (0≤x<10) a excepció de Reus
(90≤x≤100). Cal remarcar que la cobertura a nivell provincial és inferior al conjunt de
Catalunya (77,0%, any 2016) (Informe cobertura banda ancha España, 2016).
-

SENSE FILS 2 Mpbs.

Entre les tecnologies incloses dins de les xarxes sense fils de servei fix per a la prestació
de serveis de banda ampla amb velocitats de baixada de 2 Mbps o superiors es troben,
aquelles també conegudes com “d'última milla”, que permeten la comunicació sense fils
a través d'ones electromagnètiques (microones), com ara la tecnologia WiMAX. Aquestes
tecnologies són utilitzades per alguns operadors per proveir accés a Internet
principalment en aquelles àrees on no existeix tal accés a través de xarxes de portadors
físics: parells de coure, cable o fibra òptica, ni resulta econòmicament eficient el seu
desplegament (Informe cobertura banda ancha España, 2016).
A Catalunya la cobertura de xarxa sense fils és superior a la mitjana Espanyola, essent de
96,2 %, i en el cas de Tarragona és 93,4%. A Mont-roig del Camp aquesta cobertura es
troba entre 90≤x≤100, igual que als municipis veïns com Cambrils, Cunit o Reus. S’ha de
remarcar però que al municipi veí de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant aquesta cobertura
resulta inferior situant-se en el rang 70≤x<80
-

Cobertura de xarxes mòbils UMTS amb HSPA (3,5G).

Les xarxes de mòbils de tercera generació (3G) basades en l'estàndard UMTS i equipades
amb HSPA, conegudes com 3,5G; són capaços de proporcionar serveis de transmissió de
dades amb velocitats de pic de fins a 21 Mbps (Informe cobertura banda ancha España,
2016).
Actualment la cobertura d’aquest tipus de tecnologia és gairebé del 100% a totes les
CCAA, essent a Catalunya del 99,8% (2016), en el cas concret de Tarragona aquesta és de
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99,7%, i el mateix passa a Mont-roig del Camp i els municipis veïns, presentant una
cobertura situada entre 90≤x≤100.
-

LTE (4G)

Les xarxes 4G són l'evolució de les xarxes 3,5G.
Segons les fonts analitzades, la cobertura de les xarxes 4G a Tarragona és del 94,4% i a
Mont-roig del Camp el rang de cobertura d’aquesta tecnologia és de 90≤x≤100. En
comparació amb altres municipis, resulta superior que al municipi de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant (80≤x<90).
-

Cobertura de xarxes fixes a velocitats

La cobertura de xarxes fixes a velocitats ≥ 2 Mbps a Tarragona és de 98,5% mentre que
al municipi de Mont-roig del Camp és de 90≤x≤100, a l’igual que als municipis veïns
analitzats. Pel que fa a la cobertura de xarxes fixes a velocitats ≥ 10 Mbps a la província
és de 81,6%. En aquest tipus de tecnologia sí que es presenten diferencies entre
municipis: el rang de cobertura de Mont-roig del Camp és inferior a la resta de municipis
analitzats (70≤x<80, juntament amb Cambrils) mentre que la cobertura a Cunit o
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant és d’entre el 80 i 100%. Fent referència a velocitats ≥
30 Mbps destaca la relativa baixa cobertura municipal 10≤x<20, en relació a Reus o la
província de Tarragona (48,9%) i de Catalunya (69%). Finalment, en relació a velocitats
superiors a 100 Mbps, també hi ha una cobertura baixa al municipi (0≤x<10), essent a
Tarragona de 38,7%.
3.6.6. PRESSUPOSTOS MUNICIPALS
L’anàlisi de la documentació pressupostària es fonamentarà en la documentació bàsica
de la que disposa l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i de la que s’ha dipositat en el
Ministeri d’Economia i Administracions Públiques. Això permetrà fer una lectura analítica
dels instruments pressupostaris inicials, però també d’aquells altres derivats de
l’execució efectiva.
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La recessió econòmica dels darrers anys i la política restrictiva de despesa posada en
marxa pel govern de l’estat ha introduït no poques turbulències en les finances de les
administracions públiques. El control intens dels comptes municipals per part de les
autoritats supramunicipals, en ocasions en detriment del principi d’autonomia de
l’administració local; l’aprovació d’una nova bateria de mesures legislatives encaminades
a canviar l’estructura dels comptes de les institucions locals; la persistència, malgrat una
evident manca de recursos, de l’aplicació del principi de subsidiarietat proclamat per la
Unió Europea; la introducció de factors de caràcter estrictament demogràfics a l’hora de
determinar les competències dels municipis; i la voluntat de fer passar les finances locals
per un examen constant on es valoren singularment conceptes purament economicistes;
tot plegat ha provocat uns canvis que dificulten un estudi serè del continu pressupostari
temporal dels darrers anys, a Mont-roig del Camp i arreu.
Amb tot, considerem imprescindible fer aquesta aproximació pressupostària a la realitat
de Mont-roig del Camp, atès que l’administració local es convertirà en el principal agent
que haurà de liderar el desenvolupament i execució del Pla Estratègic que determinarà el
futur de la població en els propers tretze anys.
La fonamentació normativa bàsica a la que estan subjectes els ens locals en matèria
econòmica aquests darrers anys és:
⎯ Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
⎯ Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
⎯ Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
⎯ Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
⎯ Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
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⎯ Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri
d'Economia i Hisenda.
⎯ Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea.
Pel que fa als elements definitoris principals de l’execució del Pressupost de Mont-roig
del Camp, en els darrers exercicis —encara que no sempre ha estat així—, es podria fer
el següent resum:
1. Compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària entès com la situació d'equilibri o
de superàvit en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició
continguda en el SEC 95.
2. Compleix la regla de despesa. Aquesta és una dada conjuntural que podria veure’s
alterada en els propers anys a la vista de l’increment constant de les necessitats
de recursos de l’administració local, per tal de garantir la prestació dels serveis
bàsics als quals ve competencialment obligada i aquells altres serveis als quals
haurà de fer front per incompliment de les administracions legalment
interpel·lades a prestar-los.
3. Compleix l'objectiu de deute públic. De nou en aquest cas, la ràtio d’endeutament
s’ha vist incrementada en els darrers anys per la concertació de crèdits a llarg
termini, subvencionats, per tal de fer front a inversions de caràcter estructural
que es traduiran en una disminució de la despesa dels capítols ordinaris. Amb tot,
aquest pla estratègic haurà de considerar com un element cabdal la limitada
capacitat d’endeutament de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a l’hora de
determinar les inversions de futur i la seva calendarització.
Pel que fa a l’estructuració pressupostària de Mont-roig del Camp cal, en primer lloc,
destacar que si bé pel que fa a criteris estrictament demogràfics podria semblar que
presentar un balanç encoratjador, és necessari posar de manifest algunes de les seves
complexitats de caràcter no específicament econòmic que distorsionen qualsevol mena
d’apriorisme que podria valer per altres municipis. Aquestes consideracions són:
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a) El polimorfisme urbà de Mont-roig del Camp, amb l’existència de diferents nuclis
poblacionals dispersos que signifiquen, en ocasions, una sobrecàrrega
pressupostària en forma de multiplicació de despeses per prestació de serveis.
b) L’extensió del terme municipal i l’especial configuració de la seva trama urbana
amb l’increment de les despeses de gestió ordinària i de manteniment.
c) L’estacionalitat d’activitats i de configuració demogràfica, de tal manera que,
malgrat que la població empadronada se situa a l’entorn dels 11.000 veïns, no és
menys cert que es fa necessari comptar amb una estructura administrativa capaç
de prestar eficientment serveis a una població que, en determinades èpoques de
l’any, s’enfila fins als 70.000 habitants. En la mateixa línia cal destacar l’existència
d’una baixa ocupació formal d’unitats urbanes durant bona part de l’any, malgrat
que resta per determinar la seva ocupació efectiva i les conseqüències que
aquesta pot tenir a nivell pressupostari.
Tot plegat ens presenta un escenari on la bona impressió inicial queda entelada per
aquests elements de gran importància a nivell econòmic.
Mont-roig del Camp ocupava el primer lloc en ingressos totals per habitant entre
els municipis triats de la costa de Tarragona.
El quadre següent mostra, en euros per habitant, els ingressos reals de Mont-roig del
Camp i altres municipis costaners propers (encara que s’inclouen exemples del nord de
la Costa Daurada i de la Costa Brava).
Taula 25. Ingressos Totals (€ per habitant)
Mont-roig del Camp

1814

Salou

1708

Vila-seca

1268

Cambrils

1539

Torredembarra

1548

Castell-Platja d'Aro

2905

Castelló d'Empúries

2083
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Font: Elaboració per Idencity amb dades del d’Economia, Indústria i Competitivitat

Aquestes dades, sense tenir en compte altres consideracions, ens podrien portar a pensar
que la situació de Mont-roig del Camp sense arribar a ser òptima és destacable.
Naturalment queda lluny, més de 1.000 euros per habitant, de Vandellós i Hospitalet de
l’Infant. Una llunyania que contrasta amb la proximitat física amb aquest municipi i amb
la temptació de comparar equipaments i recursos per serveis. Equiparar ambdues
realitats és del tot prescindible. El tancament de l’exercici 2015 presenta, però, un fet
excepcional que millora de manera irreal la posició de Mont-roig del Camp: la
quantificació singularment elevada de la partida de passius financers. Si no fos per aquest
fet, repetim que excepcional, la sèrie històrica ens mostra reiteradament la fragilitat
pressupostària de l’administració local de Mont-roig del Camp.
Tampoc sembla rellevant comparar Mont-roig del Camp amb els exemples assenyalats
de la Costa Brava, malgrat que aquesta diferència persisteix en el temps i és simptomàtica
(una diferència que, com es veurà, rau en el diferent pes pressupostari dels impostos
directes). Pel que fa als veïns del nord immediat, podem comprovar que en el pressupost
efectivament executat en l’exercici 2015, Mont-roig del Camp presenta el nivell
d’ingressos per habitant més alt (conjuntural).
El següent quadre donarà algunes dades que servirà per matisar aquesta diferència
favorable a Mont-roig del Camp:
Taula 26. Ingressos (€) per habitant en concepte d’impostos directes
Mont-roig del Camp

772

Salou

841

Vila-seca

565

Cambrils

676

Torredembarra

851

Castell-Platja d'Aro

1.792

Castelló d'Empúries

1.136
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Font: Elaboració per Idencity amb dades del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat

Si ens fixem amb atenció en les partides que conformen el capítol d’impostos directes,
destaca poderosament, en relació als veïns més propers, les corresponents a l’IBI (Impost
sobre béns immobles) i l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques). En el primer cas,
Mont-roig del Camp es presentava, fins fa poc i per la seva configuració urbana, com un
municipi amb moltes unitats tributàries (amb un alt nombre de segones residències, per
cert desocupades durant bona part de l’any) però amb un import mitjà per rebut de
contribució baix en comparació a altres municipis propers (de fet, aquest baix import
destacava per sota en la mitjana de tot Catalunya). Aquesta situació s’està corregint, en
part, a través de l’aplicació d’una revisió cadastral recent. Tot i això, el preu del rebut
continua mantenint-se en un nivell relativament baix, malgrat que la recaptació general
per aquest tribut ha augmentat significativament: de 5.146.000 euros l’any 2012 a
7.405.000 euros l’any 2016 (gairebé un 44%). Cal tenir en compte, però, que la recaptació
de Cambrils pel mateix concepte va superar els 16 milions l’any 2016 o que la de
Vandellós – Hospitalet de l’Infant va superar els 11 milions (malgrat tenir només 6.000
habitants) probablement per l’efecte de la Nuclear.
Paral·lelament, la situació es repeteix en un altre dels impostos directes: l’IAE, Impost
sobre Activitats Econòmiques. Recordem que aquest històric tribut local va patir una
minva important en la seva recaptació quan el govern de l’Estat va decidir incrementar el
llindar mínim de facturació a partir del qual les empreses havien de tributar. Aquesta
mesura va deixar fora del padró de l’impost moltes activitats que fins aleshores tributaven
als seus respectius ajuntaments. De tal manera que actualment només els municipis amb
grans indústries presenten un bon nivell d’ingressos per aquest concepte. I aquest no és
el cas de Mont-roig del Camp. Des de l’any 2011, la recaptació per aquest concepte s’ha
mantingut gairebé constant, superant lleugerament els 200.000 euros anuals. Aquest
evidentment no és el cas del immediat veí del sud (Vandellós – Hospitalet de l’Infant), on
la recaptació anual supera el 1.200.000 euros.
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Abans, però, hem vist que Mont-roig del Camp ocupava el primer lloc en ingressos totals
per habitant entre els municipis triats de la costa tarragonina. Però, tal com s’observa
analitzant les dades contingudes en els paràgrafs immediatament anteriors, passa a ser
el tercer quan es tracta de mesurar el ingressos en concepte d’impostos directes (IBI, IAE,
Impost de circulació, Plusvàlues). Cal dir, però, que aquest escenari pot arribar a mostrar
un perfil diferent en els propers anys en funció de com evolucionin les quotes de l’Impost
de Béns Immobles, a partir de la plena aplicació d’una recent revisió cadastral.
Mont-roig del Camp, fins i tot passa a ocupar l’últim lloc (no en tots els exercicis estudiats,
2010 a 2015) si es tracta d’ingressos per habitant en concepte de transferències d’altres
administracions i ingressos patrimonials.
Il·lustració 73. Transferències corrents en pressupost executat 2011 - 2015
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Font: Elaboració per Idencity amb dades del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat

En el quadre anterior es pot comprovar el diferent nivell assolit en els municipis estudiats
pel capítol pressupostari d’ingressos de transferències d’altres administracions públiques
(inclou com a partida més important la de Participació en Tributs de l’Estat). A la part alta,
amb més ingressos nominals, trobem les localitats amb més habitants (Cambrils, Salou i
Vila-seca). A molta distància la resta, inclòs Mont-roig del Camp.

Il·lustració 74. Total ingressos corrents
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Font: Elaboració per Idencity amb dades del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat

Finalment, en aquest apartat d’ingressos (del pressupost efectivament executat) cal
assenyalar que en els darrers anys, Mont-roig del Camp ha presentat algunes
circumstàncies excepcionals que dificulten el seu estudi (pla de pagaments a proveïdors,
pla de sanejament...), però en qualsevol cas, es troba en línia amb els altres municipis
estudiats de la demarcació de Tarragona (si exceptuem Vandellós – Hospitalet de l’Infant,
eliminat d’aquest darrer gràfic per tal d’evitar distorsions).
Pel que fa a les despeses, tal com hem assenyalat abans, vénen condicionades fortament
pel polimorfisme de l’estructura urbana de Mont-roig del Camp i per la duplicitat
geogràfica d’equipaments i serveis. Cal dir que l’existència de tres empreses públiques
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prestatàries de serveis essencials, fins ara, havia portat aparellat un fet relativament poc
comú en els municipis catalans de més de 10.000 habitants: un nivell de despesa per
capítol 1 (despeses de personal) inferior al 20 % del total del pressupost executat.
Tanmateix, les adaptacions provocades per l’entrada en vigor de la Llei de Racionalització
i Sostenibilitat de l’Administració Pública han fet variar significativament aquests
equilibris entre comptes, la qual cosa es podrà comprovar quan s’aprovi el compte
general corresponent a l’any 2016 i, encara més, a l’any 2017.
També en el capítol de despeses considerem imprescindible analitzar les partides
executades en concepte d’inversions en els darrers anys. Mentre que, a nivell general, el
grau de compliment de les partides inicialment pressupostades ha estat raonablement
alt en els capítols ordinaris, aquesta pauta no s’ha repetit pel que fa a les inversions. Això
es pot comprovar fent una ullada als quadres d’inversions anuals on es troben les
previstes inicialment, les incorporades a través de modificacions de crèdit habitualment
per manca d’execució en l’exercici pressupostat (excepte l’any 2016 on s’incorpora la
despesa prevista en il·luminació pública a través d’un crèdit subvencionat) i, finalment les
obligacions efectivament reconegudes, és a dir, la despesa realitzada.
Taula 27. Modificacions de les despeses pressupostàries.
Prev. inicials
2012
2013
2014
2015

1.140.217
232.400
303.260
588.895

Modificacions
6.796.231
4.675.482
3.931.333
8.310.284

Definitives
7.936.448
4.907.882
4.234.593
8.899.179

Obligacions
reconegudes
1..017.184
2.131.370
2.006.829
2.344.971

Font: Elaboració per Idencity amb dades del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat

La preocupant manca d’execució en el mateix exercici de les inversions previstes, que pot
ser deguda a diferents causes, pot observar-se en els anys inclosos en el quadre anterior
i també en tota la sèrie històrica (fins a l’any 2000) a la que hem tingut accés.
Pel que fa a la situació de la tresoreria municipal, cal comentar que aquesta presenta
significatives variacions en el continu històric estudiat. Cal destacar, però, que en el darrer
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any, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha cancel·lat un crèdit de tresoreria d’1,7
milions d’euros.
L’evolució de la tresoreria en els respectius tancaments inclosos en el compte general
han estat:
Taula 28. Evolució de la tresoreria de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (2006 – 2014)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

12.354.000
14.945.000
11.961.000
10.203.000
4.072.000
1.793.000
3.495.000
2.960.000
1.697.000

Font: Elaboració per Idencity amb dades del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat

Cal dir, però, que en el decreixement de la situació de la tresoreria a data de tancament
de l’exercici hi han influït, indubtablement, els impagaments de les obligacions contretes
per altres administracions supramunicipals i la millora en el període de pagament a
proveïdors, exigida normativament.
També els resultats pressupostaris han experimentat alts i baixos més que significatius
en els darrers anys:
Taula 29. Evolució dels resultats Pressupostaris (2006 – 2014)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2.756.000
1.881.000
398.000
-2.811.000
-3.154.000
922.000
5.970.000
4.256.000
3.131.000

Font: Elaboració per Idencity amb dades del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat
206

Document de diagnosi municipal de Mont-roig del Camp

Finalment, per tal d’acabar aquesta radiografia inicial de la situació comptable de
l’ajuntament de Mont-roig del Camp, cal fer esment al concepte pressupostari romanent
de Tresoreria per a Despeses Generals. De nou l’administració pública mont-rogenca ha
passat per sorprenents alts i baixos. Des d’un romanent positiu situat en els 3.931.000
d’euros l’any 2007 fins als -7.730.000 d’euros negatius, l’any 2010. En qualsevol cas, i
malgrat les distorsions provocades pels ingressos extraordinaris provinents del Pla de
pagament a proveïdors, el cert és que s’observa una consolidació en la franja positiva
durant els darrers anys. Això no obstant, imposa, a curt termini, una revisió general de
saldos comptables per tal de consolidar aquesta tendència.
3.6.7. ANÀLISI DELS INSTRUMENTS NORMATIUS EXISTENTS
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, en el seu article 4 es reconeix la potestat d’ordenació de l’ens local.
Conseqüentment, es reconeix la capacitat del municipi per aprovar ordenances, sempre
que regulin dins de l’àmbit competencial assignat a l’ens local, com normes d’aplicació
general al territori. Les ordenances que tenen vigència actualment al municipi de Montroig del Camp24 són:
Taula 30. Ordenances aprovades pel Ple de l’ajuntament (2002- 2015)
Ordenança

Data de Publicació al
BOPT

Ordenança reguladora de l’administració electrònica

10/12/2015

Ordenança reguladora dels preus públics de les llars d’infants municipals

02/10/2015

Ordenança de rètols

19/05/2014

Ordenança municipal per la lluita contra la plaga del morrut de les palmeres

04/10/2013

24

Informació
extreta
de
l’Ajuntament:
roig.cat/lajuntament/funcionament/normativa-municipal/
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Ordenança de subvencions

11/04/2012

Ordenança reguladora de la venda no sedentària

07/09/2012

Ordenança municipal per la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de

18/01/2011

radiocomunicació
Ordenança reguladora del bon ús de la via pública

13/08/2010

Ordenança municipal residus pàg-19

16/03/2010

Ordenança de tancaments pàg-29

21/08/2009

Ordenança general de circulació i catàleg d’infraccions

23/07/2007

Ordenança municipal sobre la qualitat de les obres en l’àmbit de domini públic

17/05/2007

pàg-32
Ordenança municipal de serveis funeraris pàg-15

23/10/2004

Ordenança de l’arbrat i recursos vegetals pàg-19

23/10/2004

Ordenança de circulació

29/01/2003

Ordenança municipal de tinença d’animals domèstics de Mont-roig del Camp

26/09/2002

Ordenança de sorolls i vibracions pàg-6

09/05/2002

Font: Elaboració per Idencity amb dades de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

A banda d’aquests documents legals que denoten l’interès del municipi per gestionar els
serveis de prestació obligatòria, com ja hem vist en la categoria d’ordenació territorial,
l’Ajuntament compta amb diversos textos legals per a l’ordenació del territori com seria
el POUM. Per tal de no repetir aquests documents ens remetem a la categoria esmentada
per tal de veure quins són els principals documents que influeixen en l’ordenació del
territori.
No obstant, també es compta amb altre tipus de documents, sense naturalesa legal, però
que assoleixen la finalitat d’encaminar les accions del Govern local. Aquests són els plans
sectorials. Destaquem primerament el Pla d’Acció Municipal (2016-2019). El PAM és una
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eina de planificació estratègica que pretén marcar les accions futures de l’Equip de
Govern principal, però també de tots els agents polítics, socials i econòmics del territori
ja que les aportacions han estat extretes de la seva valoració sobre el territori. Aquest full
de ruta té una caducitat el 2019 i el contingut compta amb aproximadament 280
propostes categoritzades per diverses àrees temàtiques.
L’altre pla que ha estat marcant l’estratègia del sector de la Joventut fins el 2015 ha estat
el Pla Local de Joventut (2012-2015). A través de la diagnosi d’aquest grup poblacional al
municipi, s’han previst una sèrie d’accions que busquen la millora de la qualitat d’aquest
grup al terme municipal. L’Ajuntament està treballant en un nou Pla.
De la mateixa manera, també s’està treballant en un Pla de Turisme, que com el Pla de
Joventut, té la finalitat de marcar un full de ruta pel desenvolupament d’aquest sector.
Un tret que caldria destacar és el caràcter participatiu de tots aquests plans. En tots ells,
s’ha implementat una metodologia de participació a través de la realització d’enquestes
i entrevistes als actors afectats directament pel pla en qüestió. Per tant, s’entén que el
PAM hauria de ser el document de tots i totes els i les mont-rogenques.
3.6.8. VALORACIONS I CONCLUSIONS
1. Notable increment de la concurrència de candidatures a les eleccions locals, i que
finalment obtenen representació, que deriva en una fragmentació creixent del ple
municipal.
2. La participació ciutadana en les eleccions cau de manera sostinguda. Així,
l’abstencionisme ha augmentat en els últims anys
3. Un tret distintiu del municipi és una certa duplicitat administrativa. L’Ajuntament
actua, en ocasions, no com una administració descentralitzada sinó com si
realment estigués dividit en dos ens amb lògiques i dinàmiques autònomes.
4. Hi ha una manca de fiabilitat de l’execució de les inversions pressupostades.
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5. Pel que fa al servei telemàtic de tramitació administrativa, Mont-roig del Camp és
un ajuntament que es posiciona com un municipi dinàmic en la digitalització
d’aquests tràmits. De forma progressiva, l’Ajuntament està millorant els seus
estàndards en l’ús de tecnologies i en índexs de transparència.

Reptes i desafiaments
▪

Cal aconseguir una confluència d’estratègies i sinèrgies dins del mateix ajuntament que està
compost per formacions amb valors diversos.

▪

La manca de gerència a l’ajuntament és un tret que dificulta l’assoliment d’estratègies
comunes i cooperatives.

▪

Es fa necessari prosseguir amb la política de contenció de despesa i consolidació d’ingressos
que ha portat a encadenar diversos exercicis amb romanents i resultats pressupostaris
positius

▪

Aconseguir no augmentar les possibles dinàmiques de separació entre nuclis a causa de la
duplicitat de serveis o de les mateixes institucions municipals

▪

Continuar desenvolupant l’ús de tecnologies. Aconseguir arribar a índexs de transparència
com els de Cambrils i Reus.

▪

Part de les inversions derivades de l’execució del Pla Estratègic haurien de poder-se
finançar, si és possible, amb el romanent de crèdit disponible. Cal però, que entre d’altres
condicions, aquestes inversions puguin ser catalogades com a financerament sostenibles.

▪

Aconseguir que les inversions derivades de l’execució del Pla Estratègic es financin
parcialment amb la generació de romanents de tresoreria o amb recursos propis provinents
dels resultats pressupostaris anuals.

▪

Millorar el rendiment dels tributs directes de gestió municipal, sense incrementar amb
escreix la pressió fiscal.

▪

Millorar la fiabilitat de l’execució de les inversions pressupostades.

▪

Introducció de contribucions especials en les actuacions públiques de caràcter estructural.
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▪

Evitar, en la mesura del possible, la duplicitat de despeses per la proliferació de nuclis urbans
diferenciats. Potser això hauria de venir acompanyat (o prèviament) d’un increment de la
cohesió territorial del municipi.

4. DOCUMENT D’ANÀLISI DE DEBILITATS, AMENACES, FORTALESES I
OPORTUNITATS (DAFO)
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En base a la informació, i a la diagnosi sectorial, s’elabora a continuació el DAFO que
identifica les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que té el municipi i
sobre les quals caldria dissenyar-se el Pla Estratègic.
Aquesta identificació de les característiques internes i externes del municipi es realitza
en base a les categories d’anàlisi plantejades a la diagnosi municipal: estructura
econòmica, estructura i sectors productius, estructura territorial, ordenació i planificació
territorial, teixit social i gestió pública de Govern.

OPORTUNITATS

AMENACES

-

Quines possibilitats de desenvolupament
econòmic i empresarial més immediates té el
territori?
- Quins avantatges competitius poden suposar
una diferenciació i font de desenvolupament
econòmic?
FORTALECES

-

Quines barreres identifiques per al progrés
competitiu del territori?

-

Quina és la principal amenaça que existeix en
l'actualitat pel sistema productiu local?

-

-

-

Amb quines fortaleses comptem a nivell polític,
institucional i d'equip gestió (alcalde, equip de
govern, municipalitat) per a la potenciació del
desenvolupament competitiu?
Amb quines fortaleses comptem a nivell de
ciutadania, teixit empresarial, social, etc. per a
la
potenciació
del
desenvolupament
competitiu del territori?
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DEBILITATS
En relació als principals obstacles que impedeixen el desenvolupament de la base
productiva del territori de Mont-roig del Camp, s’han identificat una sèrie de debilitats
en aquest sentit relacionades amb diferents àmbits d’estudi. Alguna d’aquestes són les
relacionades amb el turisme, vinculades directament amb l’estacionalitat, la relativa
escassa diversificació de l’oferta, la manca de foment i iniciatives vinculades amb el
turisme cultural, a favor del turisme de sol i platja, això associat amb el alt grau
d’urbanització de es platges i cales a causa de la manca de planificació i protecció del
litoral. Un altre dels principals obstacles als que ha de fer front el municipi són les
connexions amb els nuclis veïns i les connexions internes entre el nucli de Mont-roig i el
de Miami platja. A continuació es presenta el llistat de les principals debilitats
identificades al municipi:
Estructura territorial
-

Població jove encara sense haver assolit el graduat escolar

-

Desconnexió de facto entre nuclis poblacionals del municipi.

-

Problemes de prestació de serveis bàsics relacionats amb la via pública en algunes
zones del municipi (manteniment de la via pública- pavimentació, clavegueram...).

-

L’actual pas de la N-340 pel centre del municipi, amb afectacions sobre la seguretat
i el mateix tramat urbà.

-

Alt grau d’urbanització de platges i cales a causa d’una històrica falta de planificació
i protecció del litoral (existència de zones sobre-edificades).

Ordenació i planificació territorial
-

Excés d’habitatges conceptuats com a segones residències; el municipi es pot
categoritzar com a Ciutat Dormitori: la força de treball del municipi desenvolupa la
seva feina fora del terme municipal.

-

POUM inadequat, necessitat d’actualització del pla d’ordenació urbanística
municipal actual. Fonamentalment en relació als usos del sòl (urbanitzacions, zona
industrial, infraestructures viàries, zona comercial..)
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-

Deficitària connexió (carril bici...) dels càmpings amb el nucli de Miami – platja i
Mont-roig.

-

Fragilitat des del punt de vista mediambiental (espais naturals, litoral)

-

Dèficit en les possibilitats de mobilitat principalment pels joves.

Estructura econòmica i estructura i sectors productius
-

Inexistència de la marca Mont-roig – Miami, com a element diferenciat d’altres
competidors territorials.

-

Excessiva concentració d’activitat econòmica en un únic sector. Malgrat existeix
una marcada dispersió comercial al nucli de Miami platja.

-

Alta estacionalitat de l’activitat econòmica (turisme).

-

Escàs desenvolupament de sectors d’activitat industrial.

-

Teixit comercial debilitat pels hàbits de consum dels ciutadans i la proximitat
d’altres centres amb gran poder d’atracció.

Teixit social
-

Manca d’un teixit urbà amb dinàmica d’unitat territorial en la zona de Miami.

-

Presència d’una trama d’entitats cíviques duplicades.

-

Cronificació de l’atur i risc d’exclusió en determinats segments de població amb
edats superiors als 50 anys.

-

S’evidencia una mancança d’oferta formativa professional de grau mitja i superior.

-

Percepció de falta d’arrelament de la població al poble.

Gestió pública de Govern
-

Duplicitat d’entitats, prestació de serveis, activitats administratives... als dos nuclis
urbans principals. Això es tradueix en ineficiència i increment de costos.

-

Lentitud en tràmits administratius (obtenció de llicència d’activitats...)

-

Problemes d’execució de les inversions pressupostades en els comptes públics.
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OPORTUNITATS
Quines son les possibilitats de desenvolupament econòmic i empresarial més immediates
que té el territori de Mont-roig del Camp i quins avantatges competitius poden suposar
una diferenciació i font de desenvolupament econòmic? En aquest sentit s’han de
remarcar les nombroses oportunitats de Mont-roig del Camp pel seu desenvolupament
econòmic. Entre aquestes destaca el posicionament de la Marca Costa Daurada en relació
al turisme i a possibilitat d’explotar aquest fet, juntament amb la accessibilitat i connexió
a través de les vies de comunicació amb la regió. Continuant en l’àmbit del turisme resulta
imprescindible aprofitar a més de les oportunitats del turisme de sol i platja, la
importància i riquesa cultural i natural del municipi. A continuació es presenta el llistat de
les principals oportunitats identificades al municipi:

Estructura territorial
− Urbanització de l’actual traçat de la N-340 com a factor cohesionant i
aglutinador de la població dels nuclis costaners. Nou eix dinàmic.
-

Bona ubicació a nivell regional (en contacte amb algunes de les principals vies
de comunicació entre Catalunya i la Comunitat Valenciana) i excel·lent xarxa
d’infraestructures de comunicació.

-

Infraestructures viàries òptimes respecte la connexió amb altres municipis.

-

Opcions de formació en l’àmbit turístic per formar encara més als joves

Ordenació i planificació territorial
-

Projectes urbanístics relacionals amb la Avinguda Barcelona i via de tren
potencials respecte el teixit comercial de Miami platja i cohesió nuclis.

Estructura econòmica i estructura i sectors productius
-

Concentració activitats càmping i quasi inexistència d’equipaments hotelers.
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-

Potenciar la imatge de marca Mont-roig com a destí turístic diferenciat amb
una diversificació de l’oferta per sectors (cultural, esportiva, oci...).

-

Emprendre polítiques de millora de posicionament respecte dels competidors
propers en nínxols d’activitat turística pels quals Mont-roig del Camp està
perfectament situat.

-

Millorar l’oferta d’allotjaments hotelers (escassos en relació als competidors
propers).

-

Aprofundir en la construcció d’un discurs turístic que integri tots els nuclis
poblacionals del municipi.

-

Conveni amb el govern central pel desenvolupament del projecte del Mas Miró.
Paisatge dels genis

-

Desenvolupar el sòl industrial disponible inclòs en el POUM. Cercar activitats
per tal que s’hi instal·lin.

-

Efecte crida del desenvolupament econòmic protagonitzat per altres municipis
propers.

Teixit social
-

Teixit associatiu actiu principalment al nucli de Mont-roig, amb predomini
d’activitats culturals i esportives.

-

Millorar la forma de difusió del programa K.DAT i TOK’L2

-

Involucrar els pares en les activitats i programes de joves al casal.
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FORTALESES
Resulta important considerar quines són les fortaleses amb les que compte el municipi a
nivell polític, institucional i d'equip gestió per a la potenciació del desenvolupament
competitiu, però també en relació al teixit empresarial, social, etc. per a la potenciació
del desenvolupament competitiu. A grans trets, doncs, com s’ha mencionat
anteriorment, el municipi disposa d’un ric patrimoni cultural i natural basat entre d’altres
en Miró i en els quilòmetres d’espais protegits, juntament amb una zona litoral amb
vegetació natural. A continuació es presenta el llistat de les principals fortaleses
identificades al municipi:

Estructura territorial i ordenació i planificació territorial
-

Situació del municipi, terme municipal de gran extensió amb una orografia benèvola.

-

Climatologia favorable.

-

Bona accessibilitat a escala regional i nacional. Bona xarxa d’infraestructures de
comunicació, Ajuntament de Mont-roig del Camp.

-

Proximitat relativa amb infraestructures de transport rellevants (aeroports de Reus,
Barcelona i port de Tarragona).

-

Infraestructura específica per a mobilitat no motoritzada: Xarxa de carrils bici.

-

Interès per la creació d’una via ciclista que comuniqui el nucli de Mont-roig amb la
platja.

-

Bona accessibilitat i connexions externes en transport privat.

Estructura econòmica i estructura i sectors productius
-

Voluntat pública de planificació estratègica de futur, tan general com turística.

-

La majoria de les platges i cales compten amb vegetació natural i bona qualificació
mediambiental.

-

El municipi acull un espai d’interès natural protegit per la figura Xarxa Natura 2000.

-

Conversió del Mas Miró

-

Forma part de la xarxa de Centres BTT de l’Agència Catalana de Turisme.
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-

Mont-roig del Camp es troba adherit a la marca turística “Muntanyes de la Costa
Daurada”.

-

Habilitació de mòduls de formació professionalitzadors destinats a millorar la
capacitació de l’oferta de treball del municipi.

-

Excel·lent posicionament a escala nacional en allotjaments d’acampada o similar.

-

Resultats pressupostaris positius i en vies de consolidació en els comptes públics.

-

Entitats públiques empresarials com a prestadors eficients de serveis públics essencials.

Gestió pública de Govern
-

Organització del consorci municipal: Turisme forma part d’una de les tres àrees (àrea
de les persones, territori i d’impuls econòmic.)

-

Alta possibilitat d’ús de les TIC en els tràmits de l’administració pública (84% dels
tràmits).

218

Document de diagnosi municipal de Mont-roig del Camp

AMENACES
Les barreres identificades per al progrés competitiu del territori i alguna de les amenaces
existents a l'actualitat s’identifiquen fonamentalment amb la excentricitat del sistema
urbà, i les dèbils connexions entre els nuclis poblacionals, principalment amb Miami
platja. A continuació es presenta el llistat de les principals amenaces identificades al
municipi:
Estructura territorial i Ordenació i planificació territorial
- El caràcter de municipi amb abundància de segones residències
-

Paisatge recobert per pinedes de pi blanc, així doncs, existeix perill de perdre’s
a causa de l’avenç de les urbanitzacions: risc d’incendis forestals.

Estructura econòmica i Estructura i sectors productius
- Existència d’altres destinacions properes amb una major consolidació turística
(sol i platja).
Teixit social
− Dèbil connexió entre els nuclis mont-rogencs, manca de cohesió social i
territorial.
-

Desajust entre població de fet i de dret. Una marcada estacionalitat.

-

Envelliment de la població

-

Afectació de l'atur a persones majors de 55 anys, dificultat d'integració laboral,
cronificació

-

Dèbil participació dels joves de Miami al Casal.

Gestió pública de Govern
-

Manca d’un model de finançament públic que nodreixi a l’administració local
dels recursos suficients per fer compatible l’obligatòria prestació de serveis
amb els reptes derivats d’una planificació a llarg termini.
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