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LES NOSTRES PROPOSTES PER AL DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I L’OCUPACIÓ LOCAL
En aquests 4 anys hem gestionat amb eficiència les polítiques de turisme i
promoció econòmica en el marc de les nostres competències municipals. Hem
creat més recursos turístics, hem millorat els que teníem; el sector turístic, el
nostre motor econòmic local, ha millorat expectatives, s’han creat més llocs de
treball. La continuïtat en aquestes polítiques és imprescindible per a seguir
millorant, per a ser més competitius i crear més oportunitats de treball per a
tothom. Aquestes són les nostres propostes:

En Turisme...


Desenvoluparem les accions del Pla Estratègic de Turisme, un
document treballat amb consens amb el propi sector local, i que compta
amb l’assessorament d’experts. Aquest Pla, aprovat a finals del 2018,
ens marca el camí per a impulsar un model turístic competitiu,
responsable, sostenible, innovador i diversificat.



Seguirem desenvolupant programes per a la fidelització dels públics en
els que hem estat treballant aquests darrers anys: el turisme de la 3a
edat per a desestacionalitzar la temporada; el turisme gastronòmic a
través de les jornades i fires, així com la promoció de l’oferta
gastronòmica; el turisme esportiu a través de les jornades esportives i la
promoció de les instal·lacions esportives que hem millorat; el turisme de
càmping, establint complicitats amb el sector i incrementant esforços en
la promoció. També treballarem nous públics per incrementar la qualitat
en el turisme local: el cultural i artístic, gràcies al revulsiu mironià i a
l’obertura del Mas Miró; el turisme de golf, que tornarem a potenciar
gràcies a l’obertura de l’hotel de cinc estrelles de Bonmont; o el turisme
sostenible, gràcies al nostre patrimoni natural, el foment de polítiques de
transició energètica i la mobilitat elèctrica.



Promocionarem especialment el turisme esportiu, continuant la nostra
tasca a l’hora de fomentar les activitats esportives que generin valor
afegit com a destinació turística. Seguirem donant suport al cicloturisme,
a l’organització de la mitja marató, al Mundialito i al campionat de futbol
femení.



Fomentarem el turisme rural a la zona d’interior, com a element
diversificador, com a alternativa al turisme principal de costa, i com una
conseqüència natural del gran potencial turístic del nucli de Mont-roig.



Impulsarem el turisme cultural com a focus d’atracció i dinamització,
especialment al Nucli Antic.



Impulsarem el turisme nàutic posant en marxa el Club de Mar, un
equipament en construcció, que volem fer un atractiu únic a la Costa
Daurada.



Amb la retirada de la via del tren, i aconseguint que Miami i el municipi
s’obrin completament al mar, farem una via verda que connecti el nostre
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municipi amb Cambrils i amb Vandellòs-L’Hospitalet de l’Infant. Serà un
nou indret per a gaudir passejant, i un nou i sostenible atractiu turístic.


Seguirem promocionant el municipi i el sector amb una important
dotació pressupostària. En un món globalitzat, estar ben situat i donarse a conèixer com a destinació de qualitat, és imprescindible. Seguirem
potenciant a marca Mont-roig Miami.



Farem una nova oficina de Turisme a la plaça de Tarragona de Miami,
d’acord amb el nivell que requereix el nostre municipi com a referent
turístic de la Costa Daurada.



Treballarem perquè l’Ermita obri durant tots els dies de la setmana en
temporada alta.



Millorar les platges encara més: la senyalització de les cales per a
persones amb mobilitat reduïda, millors accessos de la platja per a
gossos, millorar la neteja de platges i cales, mantenir-ne els serveis
durant tot l’any, i exigir a l’Estat que faci una aposta decidida per lluitar
contra la reversió de les cales i assegurar-ne les que tenen perill de
esllavissades.

En Promoció Econòmica i Ocupació….


Continuarem apostant per les petites empreses i els autònoms com a
fonts importants de generació d'ocupació, donant suport a les seves
iniciatives i aportant-los assessorament i formació. Seguirem ajudant-los
a crear ocupació. Incrementarem els ajuts que reben els emprenedors
per a la posada en marxa dels seus negocis.



Seguirem impulsant Plans d’Ocupació per a contribuir a la inserció
laboral de persones aturades de llarga durada, i que s’adaptin a les
necessitats reals del municipi.



Potenciarem el funcionament de l’Espai, el centre de treball compartit,
amb més formació, assessorament i activitats.



Promourem un Pla per a la incorporació de gent jove a l'agricultura.
Volem, així, rejovenir el camp, generar llocs de treball per als joves,
fomentar llocs de treball sostenibles i respectuosos amb el medi
ambient, i modernitzar el sector agrari local.



Promourem la implantació de cicles formatius que generin noves
oportunitats en el territori. Exigirem, en aquest sentit, que el
Departament d'Educació i de Treball de la Generalitat porti al municipi
cursos de formació professional encarats a les necessitats de la nostra
economia local, com el turisme.



Promourem i promocionarem aquelles zones d'interès econòmic per al
municipi, com polígons industrials i comercials.
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Crearem un Pla de promoció dels polígons industrials del municipi, que
prevegi actuacions per a millorar les infraestructures i els accessos, així
com incentius fiscals per a noves empreses que fomentin la
sostenibilitat i l’ocupació. Impulsarem que arribi la fibra òptica i tots
aquells serveis necessaris per fer els polígons atractius a noves
empreses que vulguin instal·lar-s’hi i generar riquesa i ocupació al
municipi.



Farem una política activa per exigir a les empreses de
telecomunicacions que assegurin internet d’alta velocitat a tot el
municipi.



Farem un procés participatiu a Mont-roig per decidir conjuntament el
futur de la Fira.

En Comerç….


Potenciarem l’impuls del comerç local i de proximitat. Posarem en marxa
un Pla de dinamització del comerç local per a incentivar l’obertura de
nous negocis, i el consum i la fidelització en comerços del municipi, tant
a nivell de mercat intern com a l’àrea d’influència més pròxima.



Fomentarem la creació de nous comerços a Mont-roig, especialment al
nucli antic, mitjançant ajudes a l’obertura de nous comerços.



Donarem suport als comerços que, malgrat estar en zones turístiques,
es mantinguin oberts en temporada baixa.



Impulsarem la posada en marxa d’una aplicació mòbil on estigui
disponible tota l’oferta comercial del municipi, i on es puguin difondre
campanyes i altres iniciatives del sector a nivell local.
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LES NOSTRES PROPOSTES PER A LA COHESIÓ SOCIAL I LES
PERSONES
Hem treballat durant aquests 4 anys posant les persones en el centre de la
nostra gestió, amb la ferma convicció que des de l’Ajuntament també podem
lluitar contra les desigualtats socials i oferir millors dels serveis a les persones
del nostre municipi. Hem incrementat un 40% el pressupost en serveis socials,
hem pujat també la despesa en educació, i hem treballat per a generar noves
oportunitats per a aquells que més ens necessiten. Acompanyar-los ha estat la
nostra prioritat. Som la garantia perquè les polítiques socials i d’igualtat tinguin
un lloc important al govern municipal.

En Cultura….
● Concebrem la cultura com un instrument per al desenvolupament
econòmic, generadora d’ocupació, de competitivitat, de noves
oportunitats, i com a focus d’atracció i dinamització, especialment al
Nucli Antic.
● Promourem que la cultura arribi a tothom en condicions d’igualtat. La
cultura és de tots i ha de ser per a tots, activa i interactiva, i sobretot
popular.
● Posarem en valor el nostre patrimoni històric amb l’objectiu que ens
aporti noves oportunitats de futur, tant a nivell cultural, com en el turístic
i l’econòmic.
● Treballarem per un model cultural que preservi la tradició i potenciï,
alhora, projectes innovadors i d'avantguarda.
● Donarem suport a les associacions i iniciatives privades culturals que
treballin per una cultura participativa i d'interès general.
● Construirem un nou centre sociocultural a Mont-roig i millorarem el
Centre Polivalent de Miami Platja. N’impulsarem la seva dinamització a
través de l’acció participativa.
● Seguirem millorant el servei de les biblioteques municipals, i treballarem
per ampliar el nombre d'usuaris amb una millor i més atractiva oferta per
a tots els públics.
● Dinamitzarem la nova Escola Municipal de Música. Buscarem un nou
emplaçament per a la de Mont-roig amb l’objectiu de poder també
homologar-ne els estudis per convertir l’aula en escola de música.

En Festes….
● Promourem activitats festives proposades per iniciatives ciutadanes.
Volem, així, que s'enriqueixi el calendari festiu, que es modernitzi, que
sigui més participatiu i que faci més atractiu gaudir del nostre municipi.
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Promourem que algunes d’aquestes activitats, com la Festa Pirata, es
faci extensiva a tot el municipi.
● Enriquirem el Consell Festiu que s’ha creat a Mont-roig, li donarem més
veu i l’empoderarem per tal de participar més en la programació de les
festes. També impulsarem la creació d’una Comissió de Festes a Miami
Platja i a altres urbanitzacions que vulguin impulsar festes de barris.
● Donarem suport i fomentarem aquelles iniciatives que promoguin la
creació de noves festivitats que generin sentiment de pertinença, nous
atractius turístics, i permetin l'evolució de les festivitats del municipi.
● Consolidarem les festes de la N340, les festes de la Infància, de la Gent
Gran, i totes les que s’han posat en marxa durant el passat mandat
donat que suposen oportunitats de relació social i/o un bon complement
turístic i de l’atractiu del nostre municipi.
● Programarem activitats per tots els col·lectius en les festes municipals.

En Serveis Socials…
 Mantindrem el nivell d'atenció social, que s’ha incrementat un 40%

respecte de l’inici del mandat, als col·lectius que més ho necessiten,
buscant construir un municipi solidari i igualitari. Tots i totes, siguin com
siguin, vinguin d'on vinguin, han de tenir els mateixos drets i obligacions
a l'hora de realitzar els seus projectes vitals i de rebre atenció municipal.

 Mantindrem el Banc d'Aliments, millorant perquè a més de donar el
servei assistencial permeti que els col·lectius usuaris millorin la seva
situació i puguin ser autosuficients.

 Potenciarem la integració dels col·lectius d'immigrants, en condicions
d'igualtat en drets i deures, per evitar conflictes socials.

 Incrementarem els ajuts a les famílies monoparentals, ja sigui via
subvenció directa o a través de bonificacions fiscals o rebaixa de taxes
públiques.

 Crearem l’Oficina de l’Habitatge, que pugui orientar i ajudar els joves,
les famílies i les persones amb dificultats econòmiques a trobar un
habitatge assequible.

En Esports….


Donarem suport i dinamitzarem les entitats esportives de Mont-roig i
Miami en condicions d'igualtat. L'esport ha de ser el principal factor
d'associacionisme del municipi, i la comunicació entre clubs un factor
essencial.



Potenciarem activitats esportives específiques per acostar l'esport els
col·lectius tradicionalment més allunyats a aquest. Creiem en l'esport
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com una inversió per a la qualitat de vida del municipi, i com un element
generador dels valors de la convivència i el treball en equip.


Fomentarem l'esport extraescolar i de base: atletisme, futbol, bàsquet,
etc.



Posarem en marxa unes Olimpíades Escolars al municipi.



Seguirem promocionant l'esport com un atractiu turístic més del
municipi, ampliant la qualitat de la nostra oferta turística.



Millorarem la programació i gestió de les activitats esportives municipals.



Seguirem fomentant espais a l’aire lliure per a la pràctica esportiva,
potenciarem la que hem fet a Miami Platja i en crearem una a Mont-roig,
entre l’institut i el camp de futbol. També millorarem el velòdrom.



Continuant amb el gran esforç inversor del darrer mandat, seguirem
donant solucions a les mancances de les instal·lacions esportives
municipals.



En col·laboració amb el Departament de Turisme, fomentarem l’exercici
de noves disciplines esportives presents al municipi.

En Joventut….


Promourem la participació activa dels joves en la vida social del
municipi. Els joves han de ser part activa en la presa de decisions, les
que han de madurar en el present i les que han de generar noves
oportunitats de futur.



Es mantindran els programes de Joventut actualment en marxa i el
treball social que l'Ajuntament fa a través dels Casals, promovent una
alternativa d'oci saludable entre els joves, donant-los informació sobre
salut, orientació educativa, sexual i laboral. S’incrementaran el nombre
d’activitats que s’hi ofereixen.



Farem un nou K2 dimensionat al nombre de joves del nucli de Miami i a
prop dels equipaments de la nova zona esportiva a l’aire lliure de la
Pista d’Estiu. Millorarem l’espai del K1.



Ampliarem l'esforç de les polítiques de joventut cap a la segona franja
d'edat (20-32 anys), creant noves opcions de participació juvenil en oci,
cultura i festes.



Seguirem apostant per la inserció laboral dels joves, mantenint el
programa de Garantia Juvenil en la creació de pràctiques a
l’administració pública, i fomentant amb subvencions la contractació de
joves a les empreses locals.

 Crearem l’Oficina de l’Habitatge, que pugui orientar i ajudar els joves, a
trobar un habitatge assequible.
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En Gent Gran….


Volem que la gent gran del nostre municipi se senti útil i activa. La seva
experiència i valors han d'aportar als ciutadans del municipi un exemple
de convivència, civisme i respecte. Crearem la regidoria de la Gent Gran
i posarem en marxa un Pla Integral d’Atenció a la Gent Gran per tal de
posar en valor aquests principis. L’Ajuntament acompanyarà la gent
gran en la seva solitud, o en la seva voluntat de seguir activa.



Apostarem perquè la gent gran s'involucri en el voluntariat social,
participant en iniciatives de caràcter assistencial a veïns del municipi.



Apostarem perquè la gent gran que vulgui fer alguna cosa pels seus
conciutadans s'involucrin en el voluntariat cívic, convertint-se en agents
de civisme que conscienciïn a la ciutadania en la necessitat de
preservar la convivència i el respecte a les principals normes de bon
comportament ciutadà.



Seguirem donant suport a les activitats dels Casals de Gent Gran,
millorant els serveis actuals i escoltant les demandes del col·lectiu.



Traslladarem el Casal de Mont-roig al nou Centre Sociocultural.



Posarem en marxa un nou programa d’activitats que atengui les
necessitats detectades en l’Observatori de la Gent Gran del municipi,
compromès al Pla de Barris.



Fomentarem la formació en noves tecnologies entre el col·lectiu de gent
gran, així com l’activitat esportiva pensada específicament per a aquest
col·lectiu.

En Educació….


L'educació és el pilar fonamental per desenvolupar un futur
d'oportunitats al nostre municipi. Creiem en l'educació com l'eina que ha
d'equilibrar les desigualtats socials, i com un motor de canvi que formi
en valors a la nostra ciutadania, i per això continuarà sent una de les
gran prioritats del nostre govern.



Seguirem creient i apostant perquè les infraestructures educatives del
municipi siguin millors i en igualtat de condicions per a tots. Estarem
atents a que la construcció del nou institut de Miami sigui una realitat el
curs 2020-2021. Demanarem la construcció de l’escola Marcel·lí
Esquius. Construirem noves llars d’infants a Mont-roig i a Miami, a la
zona de Costa Zèfir. Seguirem exigint les millores estructurals de
l’escola Mare de Déu de la Roca, i impulsarem la construcció d’un nou
poliesportiu lleuger al centre.



Creiem en la funció de l’escola pública com a eina transformadora de la
nostra societat, i apostarem per la introducció de programes d’educació
ambiental i programes amb perspectiva de gènere en els centres
educatius del municipi.
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Premiarem l'èxit escolar basat en l'esforç dels alumnes, especialment
d'aquells que tinguin entorns difícils i situacions d'exclusió social, creant
beques per a que puguin seguir cursant estudis superiors.



Posarem en marxa aules de deures tutelats a les biblioteques.



Reforçarem el Pla Educatiu d’Entorn posat en marxa durant aquest
mandat.



Seguirem promovent la implantació de cicles formatius que generin
noves oportunitats en el territori. Exigirem, en aquest sentit, que el
Departament d'Educació de la Generalitat porti al municipi cursos de
formació professional encarats a les necessitats de la nostra economia
local, com el turisme. També demanarem que l’institut de Miami Platja
ofereixi el Batxillerat.



Demanarem a la Generalitat que posi educadors socials als centres
escolars.



Propiciarem convenis de col·laboració amb altres entitats de prestigi en
el territori, com el Mas Carandell, per completar les oportunitats de
formació en el municipi.



Promourem cursos de formació per a adults.



Fomentarem l’aprenentatge d’idiomes entre la població escolar en
l’etapa obligatòria.



Seguirem donant suport als programes de reciclatge de llibres de text o
la compra subvencionada de material escolar.



Renovarem l’aula TIC, del Pla de Barris, i oferirem formació per a
entitats i/o col·lectius en l'àmbit de les noves tecnologies.

En Salut Pública….


Continuarem demanant a la Generalitat que obri el CAP de Miami i de
Mont-roig les 24 hores durant tot l’any, així com l’increment dels serveis
de salut que s’hi ofereixen, com el de psicologia infantil.



Aprofitant que l’Estat ha aprovat que el sistema nacional de salut
inclogui el servei de dentista, demanarem a la Generalitat que inclogui
aquest servei de salut al CAP de Miami Platja.

En Igualtat….
 Farem un Pla Integral per la Igualtat i introduirem la perspectiva de
gènere en totes aquelles polítiques que siguin de competència
municipal: des de la cultura fins a l’educació, passant per l’urbanisme.
No podem deixar de costat la meitat de la població quan dissenyem la
gestió municipal. La seva visió, les seves necessitats i la seva
visualització han d’estar integrades en la gestió del govern.
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 Ampliarem les activitats, xerrades, programes i tallers per a fomentar la
igualtat entre homes i dones al municipi, especialment entre la població
escolar però també destinats a col·lectius diversos: joves que no
estiguin escolaritzats, homes, empresaris i empresàries locals, entitats i
associacions...

 Seguirem ampliant el programa del 8 de març, aprofitant la data per
aprofundir en la sensibilització de la lluita feminista entre la població
local.

 Impulsarem

la creació de col·lectius feministes que treballin
conjuntament amb les institucions i que busquin aconseguir un municipi
inclusiu i més igualitari.

 Elaborarem protocols d’actuació per abordar les agressions sexistes
que es puguin produir al nostre municipi, tant en els centres educatius
com en la via pública.
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LES NOSTRES PROPOSTES PER A L’ESPAI PÚBLIC
Planificar, millorar, equilibrar, oferir millors serveis bàsics. Tots aquests
conceptes són importants per gestionar l'espai públic i el territori.de manera
eficaç i eficient. Sabem el tipus de municipi que volem en el futur: un indret que
pugui competir amb els municipis que tenim al voltant amb avantatge, amb
qualitat, benestar, amb atractiu i que marqui la diferència. Volem un urbanisme i
un espai públic inclusius, un municipi pensat per a tothom, pensat per a viurehi, i atractiu per a visitar.

En Obra Pública i Manteniment….


Fomentarem l'activitat de les petites empreses de construcció del
municipi reconvertint la gestió de l'empresa pública Nostreserveis
perquè redueixi les seves actuacions en obra pública i incrementi el
manteniment del municipi.



Crearem una brigada de manteniment de la via pública d’actuació
ràpida, que estigui sota les ordres d’Alcaldia, i que pugui actuar en
casos urgents.



Continuarem el camí iniciat a les empreses públiques per a garantir-hi
una gestió planificada, professional, d'actuació ràpida i, sobretot, eficaç i
eficient.



Crearem una Oficina de Projectes que dugui a terme el control integral
de cada un dels projectes d'obres que es facin al municipi. Es garantirà i
agilitzarà, així, la qualitat de les obres públiques des del seu inici i fins al
seu manteniment posterior.



Continuarem exigint l’execució del projecte del Passeig de les Cales,
compromès per l’Estat. Aprofitarem la sintonia política del govern de
Sánchez per desencallar la seva execució.



Farem noves fases de l’avinguda de Barcelona, una actuació
absolutament estratègica per al futur de Miami i del municipi.



Començarem a treballar en els projectes de remodelació de les places
de Tarragona i Fleming. Farem la primera fase de la plaça Fleming a
l’espera que amb la retirada de la via del tren es pugui fer una reforma
integral de tot l’espai.



Restaurarem l’edifici del Portal de la Canal, que ha acordat adquirir
l’Ajuntament, per convertir-lo en un espai de trobada per a artistes, que
fomenti la singularitat i el caràcter que volem donar-li al Nucli Antic.



Seguirem millorant els serveis més bàsics per revertir les mancances
més fonamentals del municipi, i especialment de les urbanitzacions,
com l'asfaltat de carrers, la implantació dels serveis bàsics de
clavegueram i xarxa pública d’aigua.



Fomentarem la vitalització, creació i recuperació de zones comunes.
Així, seguirem eixamplant la xarxa de zones verdes i parcs infantils, que
permetin, per part dels ciutadans, el gaudi de l'espai públic, i que siguin
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un pol d'atracció per a famílies del territori que vulguin un allotjament
residencial d'alta qualitat. Es faran dos nous parcs infantils singulars als
dos nuclis principals. Pel que fa a les urbanitzacions, totes tindran,
almenys, un parc amb zona lúdica infantil. Hi haurà millores als parcs
actuals, especialment per adaptar-ne alguns als nadons i a infants amb
mobilitat reduïda.


També a les urbanitzacions, millorarem els accessos principals a
aquests nuclis, on també hi desplegarem la senyalització viària
horitzontal i vertical, així com reductors de velocitat.



Acabarem d’implantar el Pla Director de Senyalització a tot el municipi,
desplegant la senyalització orientativa, horitzontal i vertical.



Farem una segona fase d’instal·lació de papereres allà on sigui
necessari, especialment a les urbanitzacions. En mobiliari urbà, també
ampliarem el nombre de bancs, a Mont-roig, Miami i urbanitzacions.



Al nucli Antic, impulsarem la rehabilitació de façanes amb subvencions
directes als propietaris.



Millorarem el manteniment de les coves de Costa Zèfir.

En Urbanisme y Planificació Territorial….


Treballarem perquè la planificació urbanística del territori es faci a través
d'un pla ambientalment sostenible, econòmicament eficient i socialment
equitatiu. Volem garantir la qualitat urbanística per a una millor
convivència.



Flexibilitzarem el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per adequar-lo
a la realitat socioeconòmica actual i territorial. Facilitarem la millora
urbanística de zones especialment deficients.



Aconseguirem que treguin la via del tren, que Miami i el municipi s’obri
completament al mar. Farem una via verda on actualment hi ha la via,
que connecti el nostre municipi amb Cambrils i amb VandellòsL’Hospitalet de l’Infant. Serà un nou indret per a gaudir passejant, i un
nou i sostenible atractiu turístic.



Promourem el Pla Parcial Nou Miami com a model de ciutat i
aprofitament de noves zones per a equipaments públics necessaris.



Crearem un Consell de Districtes per a una millor gestió territorial dels
diversos nuclis, descentralitzant la presa de decisions quant a
inversions, començant per aquelles les urbanitzacions que tinguin una
organització veïnal activa.



Demanarem a l’Estat que construeixi una passarel·la per a vianants i
amb carril bici que connecti les urbanitzacions de Via Marina, Casalot i
Bonmont amb el nucli de Miami Platja, i que salvi l’autovia i la via del
tren.
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Treballarem perquè es dugui a terme el camí de Ronda, que uneixi la
zona de càmpings amb el nucli de Miami Platja per la línia de costa.



Impulsarem la conversió de la N340, amb el canvi de titularitat a
l’ajuntament, i adaptant-la a l’entorn urbà, creant-hi una via urbana amb
rotondes i carril bici que connecti Miami Platja amb els càmpings, Les
Pobles i Mont-roig.



Agilitzarem els permisos d’obres, simplificant els tràmits tot el que sigui
possible i dotant de més personal els Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

En Seguretat Ciutadana i Convivència….


Promourem que la Policia Local es converteixi en un cos de proximitat a
la ciutadania, d'assistència, informació i protecció de drets ciutadans, i
de prevenció dels conflictes socials que puguin sorgir. Farem
permanents les patrulles a peu per aquelles zones del municipi on sigui
més adient.



Fomentarem l'educació vial, amb un programa en els centres escolars i
campanyes de sensibilització dels ciutadans, amb l'objectiu de millorar
la cultura de la seguretat vial.



Incrementarem el nombre d’agents de policia per tal de garantir que es
mantinguin els nivell de declivi dels fets delictius experimentats en els
darrers anys.



Mantindrem i ampliarem el programa específic de lluita contra
l’incivisme: ampliant el nombre d’agents cíviques i fent-lo extensiu a tot
el municipi, amb campanyes de sensibilització i tallers a les escoles, i
enfortint les sancions per incompliment de les normes bàsiques de
convivència o cura de l’espai públic.



Pel que fa a la tinença d’animals, hi haurà un seguiment d’aquells
propietaris que no compleixin amb l’ordenança, sent especialment durs
amb aquells que no recullen les deposicions dels seus animals.



La Policia Local farà un major control de les actituds que vagin en contra
de la seguretat vial i dels vianants. Farem un major control dels
aparcaments no permesos a parades de bus, aparcaments per a
persones amb mobilitat reduïda i espais públics o zones exclusives per
a vianants.



Potenciarem la lluita contra el top manta, especialment en aquells
indrets on aquesta pràctica il·legal és més intrusiva i en zones
comercials.
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En responsabilitat sobre l’entorn natural i la tinença d’animals...


Farem un pla específic de control de plagues, fent-lo obert al públic per
tal que la ciutadania pugui conèixer les actuacions que es fan en aquest
sentit, i permetent que aquesta pugui contribuir a millorar el servei i a
detectar els punts més conflictius. Es posarà especial èmfasi en el
tractament preventiu de la processionària.



Planificarem la neteja dels barrancs naturals i dels penya-segats del
municipi, dotant pressupostàriament les actuacions, cercant
subvencions i incentivant accions de voluntariat innovadores.



Continuarem senyalitzant i fent tasques de manteniment a camins rurals
i zones naturals protegides.



Recollir les mesures de la Llei de protecció dels animals en les
ordenances municipals per garantir el compliment de la llei actual a
nivell municipal i que els animals siguin considerats com a “éssers vius
amb capacitat de sentir” tal com recull aquesta llei.



Hi haurà un seguiment d’aquells propietaris que no compleixin amb
l’ordenança, sent especialment durs amb aquells que no recullen les
deposicions dels seus animals.



Campanya de sensibilització per a propietaris i per a infants, de caràcter
més lúdic, sobre la responsabilitat cap als animals.



Campanya anual per fomentar l’esterillització i el xipatge, fixant preus
populars i pactats amb els veterinaris locals durant els dies que duri la
campanya.



Creació de nous espais i parcs específics per a gossos, tant a Montroig, Miami i a les principals urbanitzacions (parcs per a l’exercici dels
animals amb zones de pipican).



Col·laborar amb les associacions de protecció de gats en la correcta
gestió de les colònies de gats ferals.



Formar alimentadors de colònies de gats. Inclourem a l’ordenança de
tinença i respecte als animals que l'alimentació ha d'anar a càrrec
d'alimentadors autoritzats (carnet d'alimentador després de la formació).
Aquest control millorarà la convivència entre animals i veïns.

 Formar al personal de l'ajuntament (sobretot OMAC's, brigades de
neteja i policia local), sobre la manera d'actuar en temes de protecció
animal (alimentació de les colònies, recollida d'animals abandonats,
etc).
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En Neteja viària i recollida de residus….


Renovarem el servei de neteja viària i recollida de residus, per a
solucionar els actuals problemes i dimensionar-lo d’acord amb les
necessitats del nostre municipi. Renovarem rutes, freqüències,
contenidors, maquinària i vehicles.



Posarem en marxa una brigada específica de neteja a peu.



Es farà un major i millor control de la contracta de neteja viària ampliant
els Serveis Tècnics de l’Ajuntament.



Farem un seguiment i un control exhaustiu dels abocadors incontrolats i
il·legals, i endurirem les sancions.



Ampliarem els horaris de les deixalleries per a adequar-les a les
necessitats reals del nostre municipi.



Farem incís en la importància del reciclatge mitjançant campanyes de
sensibilització, i farem controls aleatori de deixalles.



S’estudiarà la implantació del sistema de recollida de porta a porta en
algunes zones del municipi.
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LES NOSTRES PROPOSTES CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
El canvi climàtic és el principal risc de la Humanitat a mig termini amb
conseqüències que afecten molt negativament els éssers vius del Planeta,
entre els quals ens trobem les persones. L’augment de malalties, les
desigualtats, les migracions i les retallades del PIB mundial si la temperatura
global continua a l’alça són alguns dels perills del canvi climàtic. Actuar contra
el canvi climàtic és cosa de tots i totes, també dels ajuntaments. Ens
comprometem a fer d’aquesta lluita un eix prioritari, tant en les accions pròpies
com en el foment i la conscienciació dels nostres conciutadans i empreses
locals.

En Transició Energètica….


La lluita contra el canvi climàtic ha de comportar una nova manera de
viure i de comportar-nos per no agreujar el problema, però és també
una oportunitat per a noves activitats econòmiques en gairebé tots els
camps de l’activitat humana, i molt especialment en tot allò relacionat
amb l’economia circular i en el canvi de model energètic cap a una
economia descarbonitzada totalment. Aquesta lluita contra el canvi
climàtic, doncs, és transversal i només des d’aquesta perspectiva es pot
abordar, planificar i actuar. És per això que seguint l’exemple del darrer
govern d’Espanya que ha entès que l’abordatge ha de ser transversal i
global, crearem la regidoria de transició ecològica que s’ocuparà del que
fins ara ha estat Medi Ambient a l’ajuntament de Mont-roig però sumarà
també Energia per tal com aquesta ja requereix un programa específic
per assolir que el nostre municipi sigui 100 % renovable en un horitzó a
mig termini i que prevegi com s’assegura la satisfacció del que nosaltres
defensem que és un dret – el de l’energia – sense la qual no es pot avui
tenir una vida digna.



Des d’aquesta àrea aprofundirem les tasques de cura del nostre entorn,
de preservació de la biodiversitat augmentant les zones arbrades i
boscoses, promovent l’educació en els valors de la reducció de
l’impacte a l’entorn de les activitats humanes – selecció de residus,
disminució de materials d’un sol ús i promoció de l’economia circular.



Volem que l’energia suposi una nova font d’activitat econòmica i de
generació de llocs de treball al municipi: crearem una empresa
municipal que planifiqui i gestioni l’energia des de la generació,
naturalment renovable, fins a la distribució a les pròpies instal·lacions
municipals, a empreses i comerços del municipi, i a nivell residencial a
les llars.



L’empresa que l’Ajuntament crearà per a gestionar la creació i
distribució d’energia neta comptarà amb la participació de la ciutadania.



Incentivarem l’autoconsum residencial i es facilitarà que aquest sigui
compartit perquè la legislació ja ho permet.
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L’Ajuntament de Mont-roig garantirà que l’accés a l’energia no suposi un
obstacle per tenir una vida digna i per tant eradicarà la pobresa
energètica amb l’ajut a la rehabilitació d’edificis.



Promourem incentius locals i bonificacions per impulsar la generació
renovable local que poden reduir sensiblement l’IBI, l’ICIO i l’IAE,
impostos on l’administració local té la capacitat potestativa.



Crearem una nova Ordenança municipal per la instal·lació d’energies
renovables: La instal·lació d’energies renovables a nivell local sovint
comporta una burocràcia complexa o projectes tècnics costosos que no
ajuden a fomentar el seu avenç. Amb una memòria tècnica i plànols
senzills serà suficient per emetre la “declaració de responsabilitat”.



Impulsarem projectes de generació d’energia neta: L’Ajuntament
analitzarà les superfícies disponibles (teulades municipals, terrenys
municipals) per emprendre projectes de generació renovable local.
També estudiarà oferir la superfície a col·lectius ciutadans que vulguin
impulsar projectes de generació renovable local en les condicions
acordades entre les dues parts.



Farem un Pla de formació, cultura i apoderament de l’energia:
L’Ajuntament elaborarà plans de formació, cultura i apoderament en
l’energia amb recursos formatius dirigits a públics i perfils socials
diversos, posant especialment esforços per accedir a aquells col·lectius
normalment més afectats pel model energètic (i socioeconòmic).

 Crearem un servei municipal d’assessorament en drets energètics:

Posada en marxa de serveis municipals d’assessorament en temes
energètics i de subministraments. Funcions: atenció urgent als talls de
subministrament per raó d’impagament, assessorament genèric sobre
tarifes, descomptes, potència contractada i altres elements
d’optimització i estalvi, tramitació de canvis contractuals i descomptes
associats amb les companyies, realització de formacions i tallers al
voltant dels drets energètics i l’eficiència a les llars.

 La situació de Mont-roig de proximitat a la Nuclear de Vandellòs, les

línies d’alta tensió que surten d’aquesta, la disponibilitat de terrenys al
polígon d’activitat econòmica gairebé tot de propietat municipal però
també altres fan que Mont-roig tingui moltes condicions i possibilitats
per desenvolupar projectes d’energia renovable que poden contribuir a
substituir l’actual Nuclear que ja té data de finalització de la seva
activitat amb urani: Projectes d’energia renovable amb solar
fotovoltaica, i/o termosolar i/o eòlica; Projectes d’emmagatzematge amb
bateries o hidrogen. Aquestes activitats han de ser noves fonts de
generació d’activitat econòmica relacionada amb l’energia que ajudaran
a la transformació del nostre teixit productiu millorant-lo de cara al futur,
incorporant valor afegit i disposant d’energia en millors condicions de
seguretat, fiabilitat i preu.

 Ens proposem situar Mont-roig a l’avantguarda en la consecució d’un
municipi 100 % renovable a tots els nivells: empresarial, de serveis i
residencial a les llars. Ja hem fet els deures en el mandat que ara acaba
pel que fa a l’encàrrec d’una eina de planificació. Sabem el que hem de
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fer, com i amb quins ritmes. I sempre amb la participació de la
ciutadania. En el proper mandat serà amb aquesta que engegarem el
pla i decidirem els ritmes de la transició energètica a Mont-roig per
poder dir amb orgull que al 2040 Mont-roig i tot el seu teixit productiu es
nodreixin i utilitzen només energia renovable, amb una economia local
plenament descarbonitzada i amb nous llocs de treball. L’auto-consum
compartit d’energia renovable i amb xarxes intel·ligents d’energia és el
nostre objectiu i perquè Mont-roig sigui, a més de 100 % renovable, 100
% autosuficient i amb uns costos energètics menors que els actuals.

 Treballarem perquè la FP a Mont-roig ofereixi formació adequada a
aquesta nova realitat a fi que els i les joves del nostre municipi tinguin
més oportunitats.

En el Foment de la Mobilitat Sostenible….


Seguirem canviant la flota de vehicles municipals per cotxes elèctrics,
continuant la línia iniciada aquest mandat.



Promourem la mobilitat elèctrica, eliminant els combustibles fòssils per
transitar als renovables. Perseguirem que al 2040 tot el combustible que
usin els nostres ciutadans i ciutadanes sigui renovable, en les activitats
econòmiques i fins i tot a la llar.



Incrementarem el nombre de carregadors de vehicles elèctrics.



Crearem un centre gestor de la mobilitat elèctrica i sostenible, que
gestioni noves zones d’aparcaments a les entrades dels principals
nuclis per dissuadir de la circulació de cotxes contaminants i que
potenciï la mobilitat a peu o en bicicleta.



Incrementarem el nombre de km de carril bici al municipi. Quedarà
reflectit en qualsevol nova remodelació urbana, en crearem a les rutes
cap als centres educatius i com a eixos de connexió entre els diversos
nuclis del municipi, entre Mont-roig i Miami, i entre la zona de càmpings
amb els nuclis principals.



Posarem més aparcaments de bicicletes, especialment en els instituts, i
estudiarem la implantació d’un sistema de bicicletes compartides tipus
bicing.
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LES NOSTRES PROPOSTES PER A GESTIONAR L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL
Durant el mandat que deixem enrere s’han fet grans esforços per gestionar
l’Ajuntament de manera més eficaç i eficient, amb voluntat de millora contínua
dels serveis i amb total transparència. Aquests esforços han donat el seu fruit
en forma de reconeixements de diversos organismes. La total transformació
digital, la publicació de les dades sensibles en compliment de la llei de
transparència, i la reformulació d’alguns serveis han estat el primer pas per
seguir amb l’únic camí possible: el de seguir avançant per oferir una
administració propera, moderna i amb una gran vocació de servei públic.

En Organització Interna i Modernització Administrativa….


Seguirem treballant perquè la qualitat, la modernització i l'eficàcia siguin
els valors bandera del nostre ajuntament, el que es mereixen els
ciutadans. Mantindrem el nivell de modernització dins de l'administració
que ens ha aportat diversos reconeixements d’altres organismes
independents i que ha permès complir, pràcticament al 100%, amb el
deure de complir amb els drets digitals de la ciutadania.



Farem campanyes d’informació i formació a la ciutadania sobre l’ús de
la seu electrònica, on s’hi poden fer el 100% dels tràmits amb
l’Ajuntament.



Continuarem amb la tasca iniciada per seguir avançant en la
simplificació administrativa, la reducció en el temps de tramitació
d’alguns expedients i la innovació en la prestació de serveis.



Farem un Pla d'estalvi de la despesa pública centrat en l'eficiència
energètica dels edificis públics amb un doble objectiu: contribuir a la
lluita contra el canvi climàtic i controlar les despeses de l’organització
que encara tenen marge d’ajust.



Fomentarem les estratègies de compra pública responsable i sostenible
i de clàusules socials en tots els processos licitatoris, especialment
relacionats amb la implantació del salari de referència.



Iniciarem una estratègia d’obertura de dades públiques (open data) que
pugui generar noves oportunitats de riquesa social, econòmica o laboral
al municipi.



L'Ajuntament treballarà per a la contribució equitativa de tots els
ciutadans, perquè els serveis tinguin el nivell necessari i proporcional al
nombre de veïns que els reben.



Incrementarem els recursos humans de l’Ajuntament per a millorar
serveis que actualment requereixen una millora i per adaptar-los a les
demandes de la ciutadania, especialment aquells que generin valor
afegit i/o que suposin un increment dels ingressos per al municipi.



Traslladarem la seu de l’Ajuntament al seu edifici original, la Casa de
Cultura.
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En Comunicació i Transparència….


Seguirem treballant perquè la comunicació que arriba al ciutadà sigui
transparent, mantenint els mitjans de comunicació creats en l'actual
mandat, i ampliant l'esforç comunicatiu cap a les xarxes socials. Volem
reforçar el departament de comunicació per seguir rendint comptes amb
la ciutadania sobre la gestió municipal i així revalidar anualment el
reconeixement a la transparència i la comunicació local atorgat per
Infoparticipa, un organisme independent de la Universitat Autònoma de
Barcelona.



Publicarem el pressupost municipal per tal que la ciutadania conegui, en
temps real, en què es gasta el diner públic i a qui es contracta.



Continuarem la tasca de posicionament territorial del municipi a través
de la planificació de la comunicació corporativa i institucional, centrada
en estratègies publicitàries, mass media i social media.



Seguirem millorant la comunicació administrativa, adaptant-la a un
llenguatge entenedor i llegible, perquè qualsevol ciutadà pugui entendre
un document administratiu emès per l'Ajuntament.

En Participació Ciutadana….


Continuarem comptant amb la gent en la planificació i l'execució dels
projectes estratègics del municipi, com hem fet durant els darrers 4
anys. Activarem la participació ciutadana com a garantia perquè els
projectes importants que es facin al municipi tinguin qualitat, control
democràtic i transparència.



Aprovarem un Reglament de Participació Ciutadana que marqui les
regles del joc en la participació activa de la ciutadania en la presa de
decisions en l’àmbit local.



Crearem un portal de participació ciutadana, on els ciutadans i
ciutadanes, estiguin o no organitzats, puguin dir la seva de manera
centralitzada, transparent i eficient.



Configurarem una organització territorial del municipi que contempli
Consells districte, amb un regidor encarregat que serà la persona de
referència per als ciutadans d'aquest àmbit. D'aquesta manera, es
facilitarà que les demandes, dèficit i problemàtiques de cada un dels
districtes del municipi arribi més fàcilment a l'Ajuntament.



Potenciarem les associacions cíviques de participació, entitats de barri,
d'urbanitzacions, les associacions empresarials, les socials i totes
aquelles que contribueixin de manera democràtica a la participació
activa de la ciutadania.



Facilitarem, alhora, la participació individual, d'aquelles persones que no
s'identifiquin amb cap entitat però vulguin formar part del projecte comú
del nostre municipi, especialment a partir de les noves eines
tecnològiques que faciliten la participació ciutadana no organitzada.
- 20 -

