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1.1. Mont-roig del Camp i Miami Platja 
 
1.1.1. Miami Platja dins el context urbà de Mont-ro ig del 
Camp 
 
El municipi de Mont-roig del Camp abasta una superfície de 
63,69 km² dins dels quals es distribueixen dos nuclis urbans 
clarament diferenciats -Mont-roig del Camp 2.798 habitants i 
Miami Platja 5.846 habitants- i 24 petites urbanitzacions. 
 
El nucli antic del municipi, Mont-roig del Camp, presenta una 
trama urbana força compacta i una població integrada 
majoritàriament per famílies tradicionals catalanes, encara que  
els darrers cinquanta anys ha sofert un creixement poblacional 
produït per l’assentament d’immigrants peninsulars vinguts 
durant els anys 1950-60, d’immigrants no comunitaris 
assentats des de principis dels 80 fins l’actualitat i d’immigrants 
de països de la Unió Europea que s’han començat a partir dels 
anys 90.  
 
El nucli de Miami Platja es va començar a construir a partir dels 
anys 50 per famílies que es dedicaven majoritàriament al món 
de la construcció, i va patir un creixement exponencial a partir 
de la construcció de la central nuclear Vandellòs I (inaugurada 
l’any 1972) i a partir del desenvolupament del sector turístic. 
Fruit d’aquest origen obrer es pot apreciar que el casc antic de 
Miami Platja es troba integrat principalment per habitatges 
unifamiliar construïts, en molts casos,  pels mateixos 
propietaris sense cap projecte d’urbanització.  Aquí la 
heterogeneïtat ètnica i social és major, amb preponderància de 
famílies que vingueren de tots els racons de l’estat als anys 
1950-60 i de famílies que van arribar posteriorment tant de 
països europeus com de països extracomunitaris. Aquesta 
població es caracteritza per baixos nivells de formació.  
 
Miami Platja presenta un alt nombre de mancances i dèficits 
urbanístics, i un grau de vertebració social insuficient per 
millorar les relacions interveïnals i incrementar el benestar 
col·lectiu. La urbanització dispersa, les mancances en 
infraestructures, xarxes de serveis i equipaments, la major 
heterogeneïtat social i el menor grau d’arrelament dels 
habitants al territori, són factors que dificulten la vertebració i 
les dinàmiques col·lectives. A més, el model econòmic es basa 

en activitats de baix valor afegit com ara la construcció, el 
comerç o el turisme, sent aquestes molt vulnerable en 
contextos de crisi econòmica com l’actual.  
 
No obstant, les característiques físiques, climàtiques, la 
situació geogràfica i les millores en la xarxa de comunicacions 
han aconseguit que Miami Platja es consideri un dels nuclis 
urbans amb major potencial de creixement de la Cost a 
Daurada .   
 
1.1.2. Mont-roig del Camp 
 
El municipi de Mont-roig del Camp està situat a la costa 
tarragonina, tot ocupant una superfície de terreny pla basculat 
lleugerament cap al mar Mediterrani que s'obre al nord a la 
comarca del Baix Camp, a la qual pertany, i connecta al sud 
per un estret corredor per on transcorren les principals vies de 
comunicació. La posició territorial de Mont-roig del Camp 
respecte al conjunt de territori català es pot qualificar de 
privilegiada a partir de dos trets bàsics: la seva excentricitat 
respecte a qualsevol sistema urbà que suposi grans 
concentracions de població (originant una forta identitat) i la 
seva naturalesa litoral. Tots dos elements, juntament amb les 
característiques del relleu de l'àrea on es troba, el 
converteixen, a més, en lloc de pas per a la majoria de les 
relacions que es produeixen en el territori que l'acull, originant 
que aquest municipi es constitueixi com un focus d’atracció 
important tant pel turisme com per nous residents.  
 
El terme municipal de Mont-roig, amb una extensió de 63,69 
quilòmetres quadrats, queda comprès entre la riera de 
Riudecanyes i el riu de Llastres, a SW i NE respectivament, i 
per les serres de Llaberia i Colldejou a NW. La mar 
Mediterrània, que li proporciona deu quilòmetres de platges, 
tanca el municipi per la banda SE. A nivell administratiu, Mont-
roig limita per la banda litoral amb els municipis de Cambrils 
(al nord) i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (al sud), i a 
l'interior amb Pratdip, Vilanova d'Escornalbou, Riudecanyes i 
Montbrió del Camp. 
 
En aquest terme es poden diferenciar dos grans nuclis de 
població: Mont-roig del Camp, a l'interior i Miami platja, al 
litoral. El llegat històric i les darreres tendències de poblament 

han anat alterant la importància relativa de cadascun 
d'aquests nuclis pel que fa al conjunt de població del municipi. 
 
 
 
 

 
Figura 1. Mapa on s’observa la localització dels dos nuclis de població 

 
 
1.2. Les 5 raons que validen aquest projecte 
 
1. La Florida presenta unes problemàtiques força accentuades 
a nivell demogràfic, urbanístic, econòmic, social i ambiental, 
que posen en risc el seu futur. Aquestes característiques fan 
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que el barri es pugui considerar una àrea urbana d’atenció 
especial , elegible per a rebre finançament del Programa de 
Barris.  
 
2. Malgrat que el barri ha patit històricament un dèficit 
d’inversió municipal, en els darrers anys l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp està fent un esforç molt important per a la 
millora urbana del nucli de Miami Platja, especialment de la 
Florida. La base d’aquesta transformació és el nou POUM, 
aprovat l’any 2007, el qual proposa un conjunt d’actuacions 
que un cop desenvolupades han de servir per a millorar les 
condicions d’urbanització, la dotació d’espais lliures i 
equipaments, les vies de circulació i la cohesió social al barri. 
El projecte d’intervenció integral a Miami Platja és una 
oportunitat única  per a donar un impuls a la regeneració 
urbana al nucli. 
 
3. El projecte defineix la seva estratègia en el marc d’una 
proposta d’intervenció integral  que aborda conjuntament els 
factors que reforcen les dinàmiques de degradació urbana i 
generació de problemàtiques socials al barri. 
 
4. El projecte basa la seva estratègia en fomentar la inversió 
en capital social , fent de l’àmbit un projecte de futur col·lectiu, 
i així traslladar al benestar col·lectiu la inversió pública 
realitzada i aconseguir que el procés de regeneració urbana 
sigui sostenible en el temps. 
 
5. Les actuacions proposades es recolzen en un alta implicació 
de l’equip de govern i en la incorporació dels agents socials 
i econòmics  del barri en totes les fase de desenvolupament 
del projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.3. Síntesi de les principals dades del 
projecte 
 
 

Entitat promotora Ajuntament de Mont-roig 
del Camp 

Zona d’actuació  La Florida 

Població beneficiària 2.317 habitants 

Període d’actuació 2010-2014 

Cost total del projecte 12.825.000 euros 

Cost públic total del projecte 12.825.000 euros 

Proposta d’aportació econòmica 
del Programa de Barris al projecte 6.412.500 euros 
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2.1. Justificació de l’àmbit d’intervenció 
 
L’àrea d’intervenció d’aquest projecte és el barri de la Florida, 
nucli inicial de Miami Platja i, per tant, sector més antic del 
mateix. L’àmbit compta amb una població empadronada de 
2.317 habitants1 i una superfície total de 89,12 hectàrees. Es 
troba situat al sector sud-oest del nucli, sent el sector on major 
percentatge de primera residència existeix i on es troben tots 
els serveis municipals.  
 
Miami Platja és un nucli geogràficament continu i de caràcter 
força homogeni que està localitzat a la zona litoral sud del 
municipi de Mont-roig del Camp, fent frontera amb el municipi 
de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant.   
 
Aquest nucli, i per tant el barri objecte d’intervenció, presenta 
unes característiques urbanístiques, socials i econòmiques que 
fan que es pugui incloure dins el concepte d’àrea urbana 
d’atenció especial.   
 
Tot i que conté zones que es van desenvolupar de manera 
més planificada que d’altres, en general es pot considerar una 
àrea d’urbanització marginal 2 que presenta: 
 

- Problemàtiques de regressió urbanística (dèficit 
d’equipaments, baix nivell d’accessibilitat i manca de 
qualitat de la urbanització, les xarxes de serveis i els 
espais públics). 

 
- Problemàtiques demogràfiques (creixement accelerat 

de la població resident i concentració de població 
d’origen extracomunitari). 

 
- Problemàtiques econòmiques, socials i ambientals 

(estancament econòmic, elevada taxa d’atur, 
concentració de col·lectius vulnerables a l’exclusió 
social, manca de zones verdes). 

 
- Problemàtiques a nivell polític (dèficit històric d’inversió 

municipal al barri i manca de canals de comunicació i 
participació ciutadana). 

 

                                                 
1 Segons dades del Padró Municipal a data de 31 de desembre de 2009. 
2 Forma de creixement que es caracteritza per un primer acte de parcel·lació i 
després, sense urbanitzar, per un acte d’edificació (sovint d’autoconstrucció). 

 
 

 
Fotografia 1. 

 
Malgrat que Miami Platja és un nucli que conté un alt 
percentatge d’habitatges secundaris degut al seu 
desenvolupament turístic, cal tenir en compte que en els 
darrers anys ha experimentat una transformació molt important 
(arribada d’immigrants, establiment de famílies que abans 
només estiuejaven al nucli, etc.) i està esdevenint una zona 
residencial destinada majoritàriament a habitatge habitual. 
Prova d’aquesta tendència és el creixement espectacular de la 
població empadronada que ja és major que la del Mont-roig del 
Camp.  
 
No obstant, convé destacar que la Florida va ser el primer 
sector en desenvolupar-se, concentrant el 40% de la població 
de Miami Platja. Per aquest motiu podem apreciar que la major 
part d’equipaments es troben agrupats en aquest sector.  
 
Dins l’àmbit d’intervenció la primera residència  significa el 
54%3. No obstant cal destacar que aquesta dada hauria de ser 
superior atès que una gran quantitat de la població que 

                                                 
3
 Dels 1.398 habitatges presents dins de l’àmbit en un total de 755 hi ha almenys una 

persona empadronada (primera residència) i en un total de 643 habitatges apareixien 
sense cap persona empadrona (segona residència). Aquestes dades significa que la 
primera residència representa el 54% i la segona residència el 46%. 

resideix a Miami Platja es troba empadronada a nuclis de 
població veïns per poder utilitzar els seus serveis, per tant, s’ha 
de considerar que el nombre de població resident és superior 
al nombre de població empadronada. 
 
Aquest fet es pot apreciar a les dades de residus atès que el 
promig de residus kg/hab/dia és molt superior a la mitja 
catalana (1,59 kg/hab/dia). 
 
Mes kg Habitants Dies mes Kg/hab/dies 
Gener 840.800 12745 31 2,12 
Febrer 1.186.060 12745 28 3,32 
Març 1.130.060 12745 31 2,86 
Abril 1.351.990 12745 30 3,53 
Maig 1.290.520 24184 30 1,77 
Juny 1.453.110 35623 30 1,35 
Juliol 1.928.460 35623 31 1,74 
Agost 2.128.100 35623 31 1,92 
Setembre 1.255.900 24184 30 1,73 
Octubre 1.187.440 12745 31 3,00 
Novembre 891.740 12745 30 2,33 
Desembre 775.980 12745 31 1,96 
Font: Ajuntament de Mont-roig del Camp 
 
Val a dir que els efectes de la intervenció directa sobre l’àmbit 
proposat tindrà efectes positius generant una dinàmica que 
afectarà a tot el nucli urbà. 
 
2.2. Plànols de l’àrea d’intervenció 
 
2.2. Plànols de l’àrea d’intervenció 
A continuació es presenten:  
 
a) Un plànol de situació de l’àmbit d’intervenció dins el territori 
del municipi  
b) Diversos plànols de l’àrea urbana: Noms de carrers i 
parcel·lari; Planejament vigent (qualificació urbanística); 
Transport públic; Xarxa viària; Zones verdes existents; 
Emplaçament dels equipaments; Indicació de les seccions 
censals. 
c) Un plànol de localització de les actuacions del projecte. 
d) Un plànol de localització d’altres actuacions que 
l’Ajuntament està desenvolupant dins l’àrea d’intervenció. 
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3.1. Quadre d’indicadors 
 

INDICADORS PROBLEMÀTICA INDICADOR LA FLORIDA MUNICIPI CATALUNYA 

Valor cadastral % Valor cadastral mitjà en relació al municipi  96,7 100 - 

Deficient estat de conservació de les 
edificacions % Edificis en estat ruïnós 0,35 0,27 2,60 

% Edificis sense aigua corrent 0,11 0,13 0,77 Edificis sense aigua corrent o sense 
evacuació d’aigües residuals % Edificis sense evacuació d’aigües residuals 3,19 1,97 1,47 

   1. Processos de regressió 
urbanística i dèficit 

d’equipaments i serveis 

Manca d’ascensors % Edificis destinats a habitatge familiar de 4 plantes o més sense 
ascensor 43,2 49,6 54,9 

Densitat de població Densitat d’habitatges per hectàrea 15,7  29,8  - 

Descens de població o creixement massa 
accelerat % Variació de població (2004-09) 59,13 43,32 -  

Població dependent Taxa de dependència global 38,60 40,95 47,33 
2. Problemes demogràfics 

Alt percentatge d’immigració % Població estrangera extracomunitària 12,32 11,59 11,75 

Nombre de persones que perceben pensions Percentatge de persones beneficiàries de pensions assistencials i 
no contributives 

 
- 

 
0,94 0,81 

Elevada taxa d’atur Taxa d’atur 14,92 11,50 10,2 

Baix nivell educatiu % Població de més de 16 anys sense títol de batxillerat o sense 
cicles de FP 69,15 69,50 65,50 

3. Presència de problemes 
econòmics, socials o 

ambientals 

Dèficit de zones verdes Percentatge de superfície de zones verdes previstes al planejament 
general no executades 95 -   - 

Baixa activitat econòmica % Locals inactius 25,75 33,50 -  

Percentatge de població en risc d’exclusió 
social  % Població en risc d’exclusió social  23,2 11,95  - 

Presència de transport públic col·lectiu Sí -  - 

Dèficit de transport públic Freqüència mitjana de pas dels mitjans de transport públic en horari 
laboral 

> 30 min - -  

Presència d’aparcament públic No -  - 

4. Dèficits socials i urbans i 
problemàtiques de 

desenvolupament local 

Dèficit de places d’aparcament 
Percentatge d’habitatges que tenen aparcament privat 40 % -  -  
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3.2. Descripció del règim jurídic del sòl 
 
El nou POUM de Mont-roig del Camp, aprovat l’any 20 07, 
proposa un conjunt d’actuacions a Miami Platja que un 
cop desenvolupades han de servir per a millorar les  
condicions d’urbanització, la dotació d’espais lliur es, els 
equipaments, les vies de circulació i la cohesió so cial. 
 
El nou POUM de Mont-roig del Camp, aprovat l’any 2007, 
aposta per un model de desenvolupament sostenible, 
funcionalment integrat i ambientalment eficient per aconseguir 
una millora de qualitat de vida dels seus habitants, 
harmonitzant i compatibilitzant usos i activitats amb un bon 
establiment urbà, tot posant de relleu els valors naturals, 
paisatgístics i culturals del municipi fomentant alhora l’activitat 
econòmica. 
 
A la zona de Miami Platja, el POUM proposa la recuperació de 
les cales i tot un seguit de millores substantives per tal de 
definir unes millors condicions d’urbanització, cohesió social, 
dotació d’espais lliures i equipaments, amb apostes de 
transformació de les grans vies existents. Així, la travessia 
actual de la N-340 es proposa com a gran bulevard comercial, 
i l’avinguda del Príncep d’Espanya com a gran via central que 
arribarà a la nova estació ferroviària de l’Hospitalet de l’Infant, 
i, a més, connectarà les urbanitzacions situades a llevant de 
l’Estany Salat que ara només pengen de la N-340. 
Una altra de les propostes clau del POUM és el 
desenvolupament dels sectors urbanitzables de la perifèria 
(Nou Miami) mitjançant criteris d’alta densitat i vialitat reduïda. 
També es fixa l’ús hoteler en localitzacions claus de 
l’estructura urbana, i es preveuen àmplies superfícies per a 
localitzar-hi espais lliures i equipaments, entre ells un IES i un 
nou CEIP. 
 
El Projecte d’Intervenció Integral que es presenta ha de servir 
per accelerar el procés de transformació urbana que planteja 
el POUM actuant com a catalitzador inicial que serveixi de 
base i impulsi canvis més profunds a llarg termini abastant tot 
el nucli de Miami Platja.  
 
 
 
 

3.3. Descripció de l’estat de conservació de 
l’edificació  
 
El parc residencial de Miami Platja presenta unes 
característiques i un estat de conservació que redu eixen la 
seva qualitat en relació al parc d’habitatges de la  resta del 
municipi.  
 
Segons dades cadastrals de l’any 2010, l’àmbit d’intervenció 
conté amb 1.398   habitatges (un 18,93 % del parc residencial 
del nucli de Miami Platja).  
 
En els darrers anys la distribució del parc d’habitatges de Miami 
Platja per tipus ha experimentat una transformació molt 
important (arribada d’immigrants extracomunitaris, establiment 
de famílies que abans només estiuejaven, etc.), de manera que 
el nucli està esdevenint una zona residencial destinada 
majoritàriament a habitatge habitual. El mateix ha succeït dins 
de l’àmbit on la primera residencia s’ha anat estenent del sector 
sud cap al nord. 
 
En general, el parc residencial de Miami Platja, i 
consegüentment de l’àmbit, presenta unes característiques i 
deficiències que redueixen la seva qualitat en relació al parc 
residencial de la resta del municipi: 
 
- Si es fa una comparació de les mitjanes dels valors cadastrals, 
s’observa que a Miami Platja  el valor mitjà (29.366,45 euros) és 
un 96,7 %de la mitjana municipal (32.024,51 euros).  
 
- Segons dades del Cens de Població i Habitatge 2001, a les 
seccions censals 4 i 5 de Mont-roig del Camp (les que inclouen 
l’àmbit d’intervenció) el 3,19% dels edificis destinats a habitatge 
familiar no disposen de sistema d’evacuació d’aigües residuals. 
Aquest percentatge és del 9% en el cas de la secció censal 5 
(veure Figura 24). Es tracta de percentatges molt superiors a les 
mitjanes del municipi (1,97%) i Catalunya (1,47%).  
 
En canvi els percentatges d’edificis en estat ruïnós (0,35%) i 
sense aigua corrent (0,11%) són significativament inferiors a les 
mitjanes de Catalunya (2,60% i 0,77%, respectivament). El 
percentatge d’edificis destinats a habitatge familiar de 4 plantes 
o més que no tenen ascensor és del 43,2% (corresponent a una 

                                                 
4 Les seccions censal 4 i 5 les que es troben sota del  mapa. 

quarantena d’edificis), un percentatge considerable però inferior a 
la mitjana catalana (54,9%). 
 

 
Figura 2. Percentatge d’edificis sense evacuació d’aigües residuals. Mont-roig 

del Camp per seccions censals, 2001. Font: Cens de Població i Habitatges. 
 
3.4. Descripció de la població 
 
3.4.1. Evolució de la població 
 
Mont-roig del Camp ha experimentat un fort creixeme nt 
demogràfic durant els darrers anys. Dins d’aquest i ncrement 
poblacional podem apreciar que Miami Platja és, sen s dubte, 
el nucli de major creixement dins el municipi, sobr etot degut 
a la conversió de segones residències en habitatges  
habituals i a l’arribada de població estrangera (so bretot 
romanesos, llatinoamericans i magribins amb pocs re cursos 
econòmics), que representa un percentatge molt elev at de la 
població resident (més del 42%).  
 
Mont-roig del Camp és un municipi que en els darrers anys ha 
crescut molt a nivell demogràfic. Tal com s’observa a la Figura 3, 
el municipi ha anat creixent progressivament durant els darrers 40 
anys, de manera especialment intensa durant la dècada dels 
1960, 1970 i sobretot a partir de finals dels anys 1990. 
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Figura 3. Evolució demogràfica del municipi (1900-2009). Font: IDESCAT 
 
 
 
Segons dades del padró municipal, entre els anys 2004 i 2009, 
la població total (empadronada) de Mont-roig del Camp va 
passar de 8.893 a 12.745 habitants (un increment del 
+43,32%). Aquest fenomen es deu tant a l’atracció de nous 
residents (entre ells molts extracomunitaris) com a 
l’empadronament de persones que tenien una segona 
residència al municipi i l’han convertit en el seu habitatge 
habitual.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Variació de la població entre els anys 2004 i 2009. Mont-roig del 
Camp per seccions censals. Font: Padró municipal. 

 
 
3.4.2. Densitat de població 
 
Miami Platja és un nucli que presenta una trama urbana molt 
extensa (248,9 ha) caracteritzada per baixos nivells de densitat 
residencial. Segons dades del Cadastre i del Padró Municipal, hi 
ha 7.382 habitatges i hi viuen 5.846 persones, de manera que la 
densitat és de 29,6 habitatges/ha i 23,5 habitants/ha. No 
obstant, el sector objecte d’estudi únicament agafa 89,12 ha. En 
aquest sector de Miami Platja hi ha 1.398 habitatges i hi viuen 
2.317 persones. Així doncs tenim una mitjana de 1,65 
persona/habitatge, una densitat de 26 habitants/hectàrea i una 
densitat d’habitatges de 15,7 habitatge/Ha. 
 
 
3.4.3. Població estacional 
 
Degut al caràcter turístic i l’existència d’una quantitat important 
de segones residències, a Mont-roig del Camp es produeix un 
diferencial entre la població de dret i la població de fet.  
 
Segons dades de d’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any 
2003 el municipi tenia 7.897 habitants empadronats i una 
població estacional5 de 5.207 habitants, de manera que la 

                                                 
5 El coneixement de la població flotant o estacional permet conèixer el nombre de 
persones/dia que hi ha en un municipi en mitjana anual. El càlcul de la població 

població real del municipi era de 13.104 persones (veure Taula 1). 
És a dir, la població de fet era un 40% superior a la població de 
dret. 
 
Aquestes dades converteixen Mont-roig del Camp en el novè 
municipi de Catalunya (entre els més grans de 5.000 habitants) 
pel que fa a desproporció entre la població real i la empadronada.  
 

 
 

Taula 1. Dades d’estacionalitat de la població de Mont-roig del Camp, 2003. 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya.  

 
 
Les conseqüències d’aquesta desproporció són evidents: mentre 
els serveis i equipaments que ha de proporcionar el municipi han 
de ser suficients per satisfer les necessitats d’una població 
mitjana que supera els 13.000 habitants, les principals fonts de 
finançament de l’Ajuntament es basen en la meitat d’aquesta 
població.  
 
3.4.4. Estructura de la població 
 

                                                                                                              
estacional es realitza bàsicament a partir de la informació que proporcionen els censos de 
població, les estadístiques sobre turisme, l’oferta municipal d’allotjament i de cases de 
colònies i els padrons municipals d’habitants. Les estadístiques sobre turisme  són 
enquestes a la població que faciliten informació sobre el comportament turístic dels 
catalans, espanyols i estrangers. Els censos de població  han estat emprats pel que fa a 
la mobilitat obligada per raons de treball i d’estudi. Atesa la complexitat d’estimar per a tots 
els municipis la mobilitat no obligada que no fa pernoctació, aquesta no ha estat 
considerada. 

Es presenten els resultats diferenciant: població no resident present, població resident no 
present, població estacional, població total. Aquests conceptes s’ofereixen en una unitat de 
mesura que té en compte el nombre de persones a temps complet l’any, que és la 
població equivalent a temps complet any (ETCA) . Es defineix la població estacional 
ETCA com la diferència entre les entrades de població no resident menys les sortides de la 
població resident. 

Es considera població total ETCA  els veïns residents del territori més la població 
estacional. 
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Segons les dades del Padró municipal a data 31 de desembre 
de 2009, la població resident al municipi de Mont-roig del 
Camp és de 12.745 habitants. Al nucli de Miami Platja la 
població és de 5.846 habitants, és a dir, un 45,8% (quasi la 
meitat) de la població total del municipi. 
 
Si es desagreguen aquestes dades per sexes, s’observa com 
a Miami Platja la població masculina és més nombrosa que la 
femenina (els homes representen el 51,9% de la població total 
i les dones el 48,08%). 
 
La piràmide de població de Miami Platja (veure figura 5) 
mostra més o menys una estructura de la població semblant a 
la del conjunt del municipi (veure Figura 6). En ambdós casos 
es detecten les següents tendències: 
 
i) Recuperació de la natalitat reflectit en l’eixamplament de la 

base de la piràmide.  
ii) Major concentració de població al tram d’edat dels 25 als 

39 anys, especialment a l’interval d’edat dels 30 als 34 
anys. Aquesta concentració es produeix als dos sexes, 
encara que existeix una petita asimetria a favor dels 
homes. Això sens dubte reflexa l’arribada d’immigrants en 
edat de treballar. 

iii) Envelliment de la població. Hi ha un percentatge força 
significatiu de la població que supera els 65 anys. Convé 
destacar que les dones arriben a les edats més avançades 
en un major nombre que no pas els homes. 

 
Si es desagrega la població per grans grups d’edat (Taula 2), 
s’observa una estructura comuna a Mont-roig del Camp en el 
seu conjunt i a l’àrea d’intervenció, les característiques més 
destacades de la qual són: 
 
i) El grup dels adults és el més nombrós amb diferència, 
especialment el grup d’homes adults. 
 
ii) Els joves tenen un major pes relatiu que no pas la gent 
gran, i encara més a Miami Platja, que és el nucli de Mont-roig 
que presenta un percentatge de població jove més elevat. 

Piràmide de població de Miami Platja (2009). Font: Padró MunicipalPiràmide de població de Miami Platja (2009). Font: Padró MunicipalPiràmide de població de Miami Platja (2009). Font: Padró MunicipalPiràmide de població de Miami Platja (2009). Font: Padró Municipal
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Figura 5. Piràmide de població de Miami Platja (2009). Font: Padró Municipal. 
 

Piràmide de població de Mont-roig (2009). Font: Padró MunicipalPiràmide de població de Mont-roig (2009). Font: Padró MunicipalPiràmide de població de Mont-roig (2009). Font: Padró MunicipalPiràmide de població de Mont-roig (2009). Font: Padró Municipal
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Figura 6. Piràmide de població de Mont-roig (2009). Font: Padró Municipal. 
 
 
 

 
Taula 2. Població del municipi i de Miami desagregada per grans grups d’edat 

(2009). Font: Padró Municipal. 
Degut a l’elevat percentatge de població adulta, la taxa de 
dependència global6 de Miami Platja (38,60%) és baixa en 
comparació amb les taxes del municipi (40,2%) i de Catalunya 
(47,33%).  
 
L’estructura de les llars a Mont-roig del Camp mostra una clara 
evolució cap la reducció del nombre de persones que les formen. 
Segons dades de l’INE, l’any 2003 el 26,5% de les llars del 
municipi estaven formades per una sola persona, i el 28,5% per 
dues. 
 
3.4.5. Procedència de la població 
 
En els darrers anys la població estrangera de Mont-roig del Camp 
ha augmentat considerablement, i ha arribat a ser, segons dades 
del Padró Municipal a data de 31 de desembre de 2009, de 4.316 
persones, és a dir, un 33,8% de la població total del municipi. 
Miami Platja és una zona de concentració de població d’origen 
estranger dins el municipi. En aquest nucli hi viuen 2.481 
persones de nacionalitat no espanyola, les quals representen un 
42,4% de la població total (un percentatge gairebé un 9 punts 
percentuals major que pel conjunt del municipi). Miami Platja 
conté el 45,9% de la població total de Mont-roig del Camp, però a 
la vegada conté el 57,6% de la població estrangera del municipi. 
La població estrangera de Miami Platja mostra un alt grau de 
diversificació en quant a orígens. Hi ha presents 78 nacionalitats 
estrangeres diferents, malgrat que les majoritàries són entre la 
població l’alemanya (7,91%7), la romanesa (2,45%), la marroquí 
(3,10%) i l’equatoriana (5,18%). Si s’agrupa la població estrangera 
per grups de nacionalitats (veure Figura 8), s’observa com el grup 
majoritari és el de població de països de la Unió Europea (24,15% 
de la població total). La població extracomunitària també 

                                                 
6 Proporció entre la suma de la població menor de 15 anys i major de 64, i la població de 
15-64 anys. 
7 Població de nacionalitat alemanya sobre població total estrangera. Dades segons Padró 
Municipal a data de 31 de desembre de 2008. 

Població municipal i de Miami desagregada per grans grups d'edat (2009) 
2009 MIAMI % MONT-ROIG % 

DE 0 A 14 ANYS 881 15,07% 1867 14,65% 
DE 15 A 64 ANYS 4.154 71,06% 9.043 70,95% 
MÉS DE 65 ANYS 811 13,87% 1.835 14,40% 
  5.846 100% 12745 100% 
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representa un percentatge molt elevat del total (18,28%), 
essent la població llatinoamericana (8,74%) la majoritària. 
 
 
 

 
 

Figura 7. Percentatge de població extracomunitària 2009. Mont-roig del 
Camp per seccions censals. Font: Padró Municipal. 

 

Distribució de la població de Miami Platja per grups de nacionalitats (2009). Font: Padró Distribució de la població de Miami Platja per grups de nacionalitats (2009). Font: Padró Distribució de la població de Miami Platja per grups de nacionalitats (2009). Font: Padró Distribució de la població de Miami Platja per grups de nacionalitats (2009). Font: Padró 
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal

57,56%
24,15%

3,11%

5,88%
8,74% 0,55%

Espanya Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica Âsia i Oceania  
 

Figura 8. Distribució de la població de Miami Platja per grups de 
nacionalitats (2009). Font: Padró Municipal. 

 
Si s’observa l’evolució de la població de Miami Platja entre els 
anys 2004 i 2009 segons grans països de procedència (veure 
Taula 3) es pot veure que malgrat que tots els grups de 
nacionalitats augmenten de població en termes absoluts, els 
increments relatius més importants es produeixen entre la 
població d’origen africà (2,32%), resta d’europa  (+1,34%) i 

unió europeu (+5,99), que passen de 137, 68 i 698 persones 
respectivament l’any 2004 a 344, 182 i 1.412 persones 
respectivament l’any 2009. Es tracta de creixements molt 
importants en un període de temps relativament curt, i en un 
nucli que compta amb molt poques infraestructures per a 
garantir una integració eficaç dels nouvinguts, fet que es veurà 
agreujat amb la conjuntura actual. 
 
 

 

Taula 3. Evolució de la població de Miami Platja per grups de nacionalitats i 
pels anys 2004 i 2009. Font: Padró Municipal. 

 

 
3.5. Descripció de la situació econòmica 
 
Miami Platja té una economia centrada en els sector s de la 
construcció, el turisme i el comerç, que són activi tats en 
general de baix valor afegit i presenten una situac ió 
d’estancament, agreujada per la conjuntura actual. Degut a 
aquesta situació i al baix nivell formatiu de la po blació, la 
població del barri de la Florida és molt vulnerable  als 
ajustos del mercat laboral i la taxa d’atur és forç a elevada. 
 
3.5.1. Atur 
 
Segons dades del Cens de Població i Habitatge (2001), les 
seccions censals que inclouen l’àmbit presenten una taxa d’atur 
molt elevada (15%). Es tracta d’un valor major que la taxa d’atur 
del municipi (11,5%) i que la mitjana de Catalunya (10,2% el 
mateix any). Aquestes dades són indicatives del baix nivell 
formatiu de la població del barri i de la seva ocupació tradicional 
en sectors econòmics estancats. No obstant, davant l’actual 
situació socioeconòmica la taxa deu mostra unes dades encara 
més preocupants, en especial per la crisis de la construcció que 
donava treball a molta població. 
 

 
 

Figura 9. Taxa d’atur. Mont-roig del Camp per seccions censals. Font: Cens de 
Població i Habitatges 2001. 

 
3.5.2. Activitat econòmica 
 
L’any 2001, el municipi de Mont-roig del Camp comptava amb 
2.603 llocs de treball localitzats. La construcció aplegava el 23% 
dels llocs de treball, encara que aquest elevat  percentatge cal 
considerar-lo fins a cert punt com una situació conjuntural. Els 
altres sectors que destaquen en quan a distribució de l’ocupació 
són: el comerç (que ocupava un 13,9% dels treballadors 
localitzats al municipi), l’hoteleria (13,4%) i l’agricultura (13%). 
Aquests quatre sectors (l’agrícola, la construcció, el comerç i 
l’hoteleria) apleguen gairebé dues terceres parts dels llocs de 
treball localitzats a Mont-roig del Camp. D’aquesta distribució 
sectorial es dedueix que el municipi està molt especialitzat en 
activitats econòmiques de baix valor afegit.  
 
El nucli de Miami Platja també presenta una economia centrada 
en activitats de baix valor afegit, on destaquen: la construcció, el 
turisme i el comerç. 
 
El sector de la construcció 
 
L’estabilització del boom immobiliari i l’actual recessió ha provocat 
que el sector de la construcció del municipi i del barri (format 
majoritàriament per petites i mitjanes empreses) pateixi una 
situació de crisi. D’altra banda, l’arribada de grans empreses 
constructores foranies suposa una gran amenaça per a les 

Miami Platja 2.004 % 2009 % 
Espanya 2.619 68,13 3365 57,56 
Unió Europea 698 18,16 1.412 24,15 
Resta d'Europa 68 1,77 182 3,11 
Àfrica 137 3,56 344 5,88 
Amèrica 311 8,09 511 8,74 
Âsia i Oceania 11 0,29 32 0,55 
  3.844 100,00 5846 100,00 
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empreses pròpies del municipi, que no disposen de recursos 
suficients com per a fer front a la competència. 
 
En l’actual moment de recessió econòmica és a la construcció 
on més aturats s’està generant, especialment entre les 
empreses petites i mitjanes que no tenen suficients recursos 
com per fer front la crisis. Això estarà suposant un augment de 
la població aturada de Miami Platja i de l’àmbit i una 
significativa mortalitat de les empreses dedicades a la 
construcció presents a la zona. Així doncs l’actual crisis té una 
especial incidència sobre Miami Platja, fet que es denota en el 
tancament dels establiments immobiliaris al barri, en el 
descens en la demanda de permisos d’obra o de les obres que 
estan en funcionament. 
 
 
El sector turístic 
 
El sector turístic de Miami Platja participa de les 
problemàtiques d’aquest sector a nivell general, és a dir, 
l’estacionalitat, aspecte que comporta un desequilibri entre els 
serveis i equipaments que oferta l’administració i les 
necessitats de la població, i un creixement urbanístic extensiu 
producte d’una demanda turística centrada en les segones 
residències. A més, tot i disposar d’una important oferta 
turística, aquesta es troba bastant estancada (en relació al 
manteniment i modernització de les infraestructures) i poc 
diversificada (no es promocionen suficientment altres valors i 
recursos del nucli a banda del turisme de “sol i platja”).  
 
Si bé el turisme es desenvolupa principalment al sector de la 
costa, dins de l’àmbit podem trobar comerç que viu del turisme 
i algun establiment d’allotjament. El que si que convé destacar 
és la població que treballa en el sector turístic i viu dins de 
l’àmbit. En molts casos presenten un perfil habitual de 
treballadors de temporada o estacionals, degut a 
l’estacionalitat del sector, que només treballen una part de 
l’any i l’altra viuen de l’ajuda de l’atur. Un altre tret habitual és 
la baixa qualificació que solen presentar, en part fomentada 
per estructura turística basada en una infraestructura de baixa 
qualitat que no els hi demanda més qualificació. Això també 
determina el tipus de turisme que tenen i el marc de 
creixement al que poden aspirar sinó es realitza un canvi 
degut ha tractar-se d’un model obsolet i madur que començarà 
a entrar en una certa recessió. 
 

 
El sector comercial 
 
L’oferta comercial de Miami Platja és variada i destaquen els 
comerços dedicats a la restauració i els serveis immobiliaris 
(relacionats amb el turisme i actualment en retorcés). Cal tenir 
en compte però que l’oferta comercial del barri presenta 
dinàmiques estacionals (a l’hivern tanquen alguns establiments) 
i que en general està formada per establiments que requeririen 
un procés de modernització. El principal eix comercial del barri 
és l’Avinguda de Barcelona, part important del qual transcorre 
per l’àmbit d’intervenció.  
 
El model d’edificació que s’ha imposat a Miami on dominen els 
habitatges unifamiliars, determinen la poca presència de locals 
i, per tant, comerç en gran part del nucli i del barri. No obstant, 
existeix la possibilitats de crear nous eixos comercials o 
impulsar el creixement dels petits eixos que ja hi ha on caldrà 
apostar per un comerç de proximitat. 
 
Segons dades del Cens de Població i Habitatge (2001), un 
25,75% dels locals de les seccions censals que conformen 
l’àmbit d’intervenció estan inactius. Es tracta d’un percentatge 
força elevat que denota una manca de dinamisme del sector 
comercial a l’àrea. Tanmateix, el percentatge de locals inactius 
del municipi és encara major (33,50%). Cal destacar que a 
conseqüència de la crisi, el tancament de negocis està 
incrementant aquesta dada. 
 
A la Taula 4 es presenta una llista dels establiments comercials 
i altres serveis de Miami Platja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipus establimentTipus establimentTipus establimentTipus establiment    NúmNúmNúmNúm    
FUSTERIA ALUMINIS 8 
MOBLES I DECORACIÓ 5 
NOTARIES, ASSESSORIES 7 
COMERÇ GENERAL 29 
CENTRE MEDIC 5 
ESTANCS 2 
FARMACIES 2 
AGENCIA VIATGES 2 
ROBA I COMPLEMENTS 11 
ENTITAT BANCARIA 4 
VEHICLES 5 
PERRUQUERIES 9 
AUTOSCOLES 4 
TALLER VEHICLES 4 
FERRETERIA 3 
LOCUTORIS 3 
MAGATZEM 
CONSTRUCCIÓ 

6 

JARDINERIA 4 
ARQUITECTURA 
ENGINYERIA 

2 

REGALS 3 
RESTAURACIO 88 
ALIMENTACIO 23 
IMMOBILIARIES 39 
    
  268 

 
   Taula 4. Tipus i nombre d’establiments presents a Miami Platja (2009). 
 
 
Així doncs, l’àmbit d’intervenció presenta una activitat econòmica 
poc diversificada i de poc valor afegit que ja ha arribat al seu 
sostre de creixement. A partir d’aquí s’haurà de treballar per mirar 
de diversificar l’activitat econòmica, millorant l’actual estructura i 
fomentant un model de qualitat, especialment en l’activitat 
relacionada amb el turisme. 

 
. 
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3.6. Descripció de la situació social  
 
Miami Platja concentra un elevat percentatge de per sones 
en risc d’exclusió social, i de fet, la majoria de població 
atesa per l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament  a 
l’oficina de Miami és població resident al barri. E ls 
col·lectius més vulnerables són els joves, la gent gran, les 
dones i la població d’origen immigrant. La població  del 
barri i del nucli en general es caracteritza per ten ir un 
nivell formatiu mitjà força baix. 
 
3.6.1. Problemàtiques socials tractades per l’Equip  Bàsic 
d’Atenció Social Primària 
 
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp té un Equip Bàsic 
d’Atenció Social Primària (EBASP) que depèn de l’Àrea de 
Serveis Socials i està format per una educadora social i una 
treballadora social. Aquests serveis estan ubicats a l’Àrea de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, al 
C/Vinyols, 17, baixos. Les oficines estan obertes tots els dies 
de 8:00 a 15:00, tanmateix els horaris d’atenció són: 
 
a)Mont-roig del Camp: 
 - Treballadora social: dimarts de 10:00 h. a 13:00h 
 - Educadora social: dilluns de 10:00 a 13:00 h. 
b) Miami Platja 

- Treballadora social:  dilluns i dimecres de 10:00 a  
13:00h.  
- Educadora social: dimarts de 10:00 a 13:00h.  

 
L’EBASP porta a terme les següents actuacions: 
- Atenció Individualitzada 
- Servei d’Atenció a Domicili 
- Servei de Teleassistència 
- Servei de Transport Adaptat 
 
Els treballadors que presten servei a l’EBASP municipal són: 
- 1,5 treballadores socials 
- 1,5 educadors socials 
- 4 auxiliars administratius 
- 1 coordinador 
 
A efectes d’aquest projecte, és interessant analitzar les dades 
sobre el servei d’atenció individualitzada recollides a la 
Memòria de Serveis Socials de Mont-roig del Camp de l’any 

2009. El nombre d’entrevistes realitzades durant l’any 2008 va 
ser de 2.817.  
 
En comparació amb els anys anteriors, el número 
d’intervencions ha augmentat considerablement, degut sobretot 
a l’increment demogràfic, l’augment dels empadronaments de 
persones immigrants, a l’envelliment de la població i a l’actual 
conjuntura socioeconòmica que ja esta deixant notar els seus 
efectes sobre la població local (veure Taula 5).  
 

Total usuaris   EBASP  
Mont-roig del 

Camp 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Atenció 

individual 698 896 751 932 1345 1305 1742 2817 
 

Taula 5. Evolució del nombre anual d’usuaris del servei d’atenció 
individualitzada a l’EBASP de Mont-roig del Camp (període 2002-09).  

Font: Memòries de Serveis Socials 2006, 2007, 2008 i 2009. 
 
Degut a l’augment demogràfic de Miami, el volum de població 
atesa en aquest nucli és major que al nucli històric de Mont-roig 
del Camp. Això ha provocat crear una oficina exclusivament per 
a la població de Miami. Si prenem com a indicador de risc 
d’exclusió social el percentatge de població usuària dels servei 
d’atenció individualitzada, es pot afirmar que a Miami Platja el 
23,2% de la població es troba en risc d’exclusió social, mentre 
al municipi en el seu conjunt aquest percentatge és molt menor 
(11,95%). Així doncs, Miami Platja és una zona que concentra 
un elevat percentatge de persones en risc d’exclusió.  
 
Els col·lectius més vulnerables són els joves, la gent gran, les 
dones i la població d’origen immigrant.  
 
Les problemàtiques detectades en els usuaris atesos pel servei 
són de característiques diverses. No obstant, les principals 
problemàtiques són les derivades de motius econòmicsls 
(38,96%) de mancances socials (23,19%), en especial dificultats 
de relacions familiars i/o socials i dificultats d’integració, així 
com les relacionades amb causes econòmiques on destaquen 
els ingressos insuficients. També s’han detectat problemàtiques 
relacionades amb salut i drogodependència (alcoholisme), 
habitatge (deficiències a l’habitatge i amuntegaments), 
maltractaments familiars (negligència/abandonament dels fills). 

 
 

11,15%

10,19%

1,26%

38,96%
3,36%

23,19%

5,41% 4,85% 1,62%

HABITATGE SALUT I DROGODEPENDENCIA

MALTRACTAMENT FAMILIARS ECONOMIQUES

DISCAPACITATS MANCANCES SOCIALS

LABORALS APRENENTATGE

ALTRES

 
Figura 10. Problemàtiques tractades per Acció Social al municipi al 2009.  

Font: Memòria de Serveis Socials 2009. 
 
Cal destacar, que degut a la actual conjuntura econòmica, s’han 
augmentat la demanda d’aliments i ajudes perquè moltes famílies 
no arriben a final de mes. Així cal destacar el programa d’aliments 
que ha engegat l’Ajuntament en el que es reparteixen uns vales a 
bescanviar dos vegades al més en el supermercat per aliments, i 
el programa de roba mitjançant el qual es distribueix roba 
gratuïtament a les persones que ho necessiten. 
 
3.6.2. Població beneficiària de pensions assistenci als i no 
contributives 
 
L’any 2009, a Mont-roig del Camp, 65 persones eren beneficiàries 
de pensions assistencials i no contributives (31 per invalidesa i 34 
per jubilació), és a dir, un 0,94% de la població total del municipi. 
Aquest percentatge és menor que la mitjana de Catalunya 
(0,80%).  
 
3.6.3. Nivell educatiu de la població 
 
Finalment, també cal remarcar que la població de Miami Platja i 
Mont-roig del Camp en general es caracteritza per tenir uns nivells 
educatius força baixos. En aquest sentit, un 69,15% de la població 
de més de 16 anys del barri no té títol de batxillerat ni cicles 
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formatius, 3,65 punts percentuals més que la mitjana de 
Catalunya.   
 
3.7. Cultura i teixit associatiu 
 
El nucli històric de Mont-roig del Camp compta amb la 
major part del teixit associatiu i d’infraestructur es 
cíviques del municipi, mentre que Miami Platja pres enta 
una vertebració social i un teixit associatiu força  febles. 
L’Ajuntament, a través de les seves àrees de Cultur a i 
d’Esports organitza activitats dirigides a la poblac ió del 
barri que tenen un grau de participació important.   
 
3.7.1. Teixit associatiu 
 
Miami Platja presenta una població molt heterogènia i 
fragmentada. Un percentatge significatiu de la població és 
estacional. A més, la població resident és d’orígens molt 
diversos: tan sols el 57,56% de la població té la nacionalitat 
espanyola (provinent majoritàriament dels fluxos d’immigració 
dels anys 1950-60), el 24,15% és d’altres països de la UE i el 
18,28% és d’origen extracomunitari (sobretot llatinoamericans i 
magrebins que porten pocs anys a Catalunya i tenen pocs 
recursos econòmics). Aquesta situació, unida a la dispersió 
urbana i la manca d’equipaments i infraestructures cíviques, 
genera un baix nivell de cohesió de la població i uns nivells de 
participació també força reduïts.  
 
Tanmateix, hi ha algunes entitats i associacions a Miami 
Platja, les quals organitzen activitats de temàtiques variades 
relacionades amb els seus objectius: 
 
- AMPA CEIP Joan Miró. 
- Club de Tir Miami Platja. 
- Associació de Comerciants de Miami. 
- Associació de Dones Santa Àgueda. 
- Club de Futbol Sala Playas de Miami. 
- Coro Rociero Arena del Camino. 
- Coro Rociero Arena del Mar. 
- Hermandad de la Virgen y San José. 
- Grup Sardanista Miami Platja. 
- Associació de Jubilats Sant Jaume. 
 
 
 
 

3.7.2. Activitats organitzades per les àrees de l’Aj untament 
 
L’Ajuntament també organitza activitats dirigides a la població 
de Miami des de les seves àrees funcionals.  
 
- L’Àrea de Cultura organitza el Carnaval, les festes majors, 
activitats nadalenques i altres activitats com ara l’Homenatge a 
la Vellesa o el Correllengua.  

 
- L’Àrea d’Esports organitza una àmplia gamma d’activitats 
dirigides a totes les franges de població, entre les quals 
destaquen: per a infants i joves, jocs i esports diversos, aeròbic, 
futbol i natació (a la piscina coberta de l’Hospitalet de l’Infant i 
Cambrils); per a adults, gimnàstica, pilates, tonificació, aeròbic i 
natació; i per a gent gran, gimnàstica, pilates, tonificació i 
natació. Tal com s’observa a la Taula 6, a la temporada 2009 la 
distribució dels participants per edats i per sexe és força 
equilibrada, malgrat que es pot observar una major presència 
de població masculina entre els participants de 0-18 anys, i una 
major proporció de població femenina entre els participants 
adults. També es pot observar que la majoria de participants 
són de nacionalitat espanyola. Els participants d’altres països 
de la Unió Europea acostumen a ser gent gran, i els 
extracomunitaris, menors de 18 anys.      
 

        

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 TOTAL 

(0-18 
anys) 

(19-60 
anys) 

(+ 60 
anys)   

  

        

USUARIS 103 78 68 249 

      

HOMES 66 10 14 90 

DONES 37 68 54 159 

      

ESPANYA 94 74 51 219 

RESTA UE 0 4 17 21 

NO - UE 9 0 0 9 

 
Taula 6. Nombre de participants a les activitats esportives organitzades per 
l’Àrea d’Esports a Miami Platja durant  la temporada 2009, per edats, sexe  i 

nacionalitats.  

Font: Àrea d’Esports. 
 
 
El nombre de participants en les activitats organitzades per l’Àrea 
d’Esports creix en molta lentitud a causa de la precària situació de 
les instal·lacions municipals existents i dels bons serveis oferts en 
poblacions veïnes.  
 

3.8. Descripció de la situació ambiental i la 
mobilitat  
 
A l’àmbit d’intervenció hi ha determinats factors q ue 
provoquen impactes ambientals significatius. En pri mer lloc, 
hi ha un dèficit de zones verdes combinada amb una e levada 
superfície d’espais públics que no han estat condic ionats per 
a oferir un servei a la ciutadania i que presenten un estat de 
manteniment deficient (en alguns d’aquests espais h i ha 
abocadors de residus incontrolats). En segon lloc, l’oferta de 
transport públic és deficient i l’ús del vehicle pr ivat és 
predominant, fet que provoca fenòmens de congestió,  manca 
d’aparcament i contaminació acústica en determinats  punts 
de la xarxa viària del barri. 
 
L’any 2005 es va organitzar un procés consultiu al municipi de 
Mont-roig del Camp per tal d’elaborar una Agenda 21 local.  
 
A nivell general, es va concloure que la qualitat ambiental del 
municipi és bona, malgrat els impactes derivats sobretot del pas 
de dos grans eixos viaris (N-340 i AP-7) i la proximitat a dos nuclis 
importants d’indústria pesada (l’àrea de Tarragona i les centrals 
nuclears).  
 
La qualitat ambiental de Miami Platja i el seu entorn també es 
considera bona, amb valors tant significatius com les seves 
platges, que presenten una qualitat òptima durant la major part de 
l’any. Tanmateix cal remarcar la l’existència de determinats 
factors que provoquen impactes ambientals significatius. 
 
3.8.1. Condicions de manteniment dels espais comuni taris  
 
A Miami Platja i, per tant, a l’àmbit d’intervenció hi ha una elevada 
superfície d’espais públics que no han estat condicionats per a 
oferir un servei públic a la ciutadania i que presenten un estat de 
manteniment deficient. En alguns d’aquests espais hi ha 
abocadors de residus incontrolats. Aquesta situació és 
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especialment greu en una àrea urbana on falten punts de 
trobada per a la població resident. 
 
a) Elevada superfície de zones verdes sense condicionar 
 
La trama urbana de Miami Platja presenta un important dèficit 
de zones verdes. De fet, existeix un gran nombre d’espais 
verds al barri, però en la majoria s’observa un estat de 
manteniment força deficient. Aquesta situació crea problemes 
de salubritat i ha estat l’origen de la proliferació de diverses 
plagues de rates i puces, entre d’altres. 
 
La superfície de zones verdes pendents d’execució és de 
22.505,00m² (2’24 ha), sobre un total de 23.455,00m² 
previstes en el planejament general. El percentatge de 
superfície de zones verdes previstes al planejament general 
no executades és molt elevat (96%). 
 
b) Presència d’abocadors incontrolats 
 
Segons un inventari que ha realitzat recentment l’Àrea de Medi 
Ambient, dins el municipi existeixen uns 135 punts 
d’abocament de residus incontrolats. Estan localitzats 
principalment en zona rústica i als voltants de les 
urbanitzacions, principalment a la zona de Miami Platja, i es 
calcula que contenen unes 8.000 tones de residus (vegetals, 
voluminosos i de la construcció). Aquest tipus d’abocadors 
provoquen problemes de salubritat i són focus d’incendis 
puntuals i denota una gran falta de sensibilització de la 
població respecte a l’abocament incontrolat de residus.  
 

 
 

Abocador incontrolat a Miami Platja 
 
 

3.8.2. Producció de residus municipals i recuperaci ó 
 
La producció de residus per habitant i dia al municipi de Mont-
roig del Camp és superior a la mitjana de Catalunya (1,59 kg 
l’any 2008 segons IDESCAT). Tanmateix, cal remarcar que la 
quantitat de residus generats està augmentant en els darrers 
anys. Per exemple, durant el període 2007-2009 la producció ha 
passat de 10.360,28 Tn/any a 13.287,83Tn/any, és a dir, s’ha 
incrementat en un 27,39% (veure Taula 7). Aquesta tendència a 
l’alça s’observa en la majoria de municipis catalans. 
 

 
Taula 7.Producció de residus sòlids (2007-2009). Font: Ajuntament de Mont-

roig 
 

La implantació durant l’any 2008 del nou sistema de recollida de 
residus i neteja viària “Teu i Net” ha millorat significativament la 
recollida i la gestió dels residus municipals, incloent els del barri 
Florida. 
 
3.8.3. Oferta de transport públic i ús del vehicle privat 
 
L’accessibilitat i la mobilitat a Miami Platja és complicada si no 
és amb vehicle privat. Segons les conclusions de l’Agenda 21 
local, l’ús del vehicle privat és majoritari al barri degut als motius 
següents:  

- L’oferta de transport públic és limitada.  
 
- L’estructura urbana presenta un baix nivell de 
densitat i un alt nivell de dispersió, i no facilita la 
mobilitat a peu o en bicicleta, ja que presenta 
voreres estretes i no compta amb cap carril bici. 
 

- Existeix un fort arrelament de la cultura del cotxe. 
 
a) Oferta de transport públic limitada  
 
L’oferta de transport públic municipal és insuficient. Només hi ha 
una línia d’autobús que connecta els nuclis de Mont-roig del 
Camp i Miami Platja i la seva freqüència de pas (>30 min) li resta 
competitivitat en front als desplaçaments amb vehicle privat. 
Existeix també una línia d’autobús escolar que facilita el transport 
dels alumnes de l’IES Antoni Ballester (localitzat al nucli de Mont-
roig) que viuen a Miami.  
 
En quant a les comunicacions amb els municipis dels voltants, hi 
ha una parada de la línia d’autobús intermunicipal que fa el 
recorregut entre Tivissa i Tarragona, la qual és poc utilitzada per 
les persones de Miami Platja. El tren travessa el nucli però no hi 
té cap estació. 
 
b) Congestió del trànsit, dèficit de places d’aparcament i 
contaminació acústica 
 
Segons dades de l’Agenda 21, algunes vies de Miami Platja 
presenten uns nivells de circulació molt intensos (veure Figura 
11), sobretot en temporada alta i caps de setmana. Es tracta 
sobretot de la Carretera N-340, el Passeig del Mediterrani i les 
avingudes de Cadis, Gil i Vernet, Casalot, Príncep d’Espanya. 
Aquesta intensitat genera problemes de congestió, accidents i 
contaminació acústica. Concretament, la N-340 i les avingudes 
Príncep d’Espanya, Maria Cristina i Califòrnia registren nivells 
sonors molt alts, mentre les avingudes Gil Vernet i Mar, el Passeig 
del Mediterrani i els carrers adjacents a la via del tren, registren 
nivells sonors alts. 
 
També cal destacar el dèficit de places d’aparcament que 
presenta gran part de l’àmbit d’intervenció, tal com queda palés a 
la figura 11 en el rectangle de color verd. A Miami Platja no hi ha 
cap aparcament públic i tan sols un 40% dels habitatges disposen 
d’aparcament privat. 
 
 

  2007 2009 VARIACIO 2007 - 2009 

  TN/ANY % TN/ANY % TN/ANY % 

REBUIG 9.482,43 91,53% 7.250,52 54,57% -2.231,91 -36,96% 

FORM 143,50 1,39% 903,24 6,80% 759,75 5,41% 
PAPER I 
CARTRO 259,69 2,51% 494,01 3,72% 234,32 1,21% 
PAPER I 
CARTRO 
COMERCIAL 46,28 0,45% 115,14 0,87% 68,86 0,42% 

ENVASOS 122,09 1,18% 381,22 2,87% 259,13 1,69% 

VIDRE 306,28 2,96% 504,48 3,80% 198,20 6,77% 

VEGETAL 0,00 0,00% 3.639,22 27,39% 3.639,22 0,84% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    10.360,2810.360,2810.360,2810.360,28    100,00%100,00%100,00%100,00%    13.287,8313.287,8313.287,8313.287,83    100,00%100,00%100,00%100,00%    2.927,552.927,552.927,552.927,55    27,39%27,39%27,39%27,39%    
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Figura 11. Plànol d’intensitat de trànsit, accidentalitat, manca d’aparcament i 
nivell sonors de Miami Platja. Àmbit d’intervenció delimitat. Font: Agenda 21 

de Mont-roig del Camp (2005). 
 
 
3.9. Descripció de la situació de la 
urbanització, les xarxes de serveis i la 
dotació d’equipaments  
 
Miami Platja presenta greus deficiències urbanes 
relacionades amb la urbanització dels carrers i les xarxes 
de serveis, sobretot en determinades zones del barri  de la 
Florida. A més, la dotació d’equipaments és insufic ient 
per a fer front a les necessitats de la població.  
 
 
3.9.1. Pavimentació dels carrers i les voreres 

 
Els carrers pavimentats presenten en la majoria de casos un 
tipus de reg asfàltic degradat per l’ús, amb pegots d’asfalt 
provisionals per eliminar els clots que es produeixen 

contínuament (veure Fotografia 4). La pavimentació dels carrers 
es pot considerar defectuosa en pràcticament el 90% dels 
carrers asfaltats de l’àmbit objecte d’actuació.  
 

 
 

Fotografia 4: Avinguda Príncep d’Espanya  (pavimentació deficient). 
 
 
Pel que respecta a les voreres, la majoria es troben 
pavimentades, tot i que acostumen a ser estretes respecte la 
secció total dels carrers, de diferents alçades respecte al carrer 
(atès que les feien els veïns sense estudis topogràfics) i moltes 
tenen obstacles al pas dels vianants (pals de suport de la xarxa 
elèctrica o telefònica, etc.). 

 
3.9.2. Enllumenat i mobiliari urbà 
 
L’enllumenat és molt deficient en la majoria de l’àmbit (de l’ordre 
del 50%), atès que molts carrers disposen d’un enllumenat 
provisional amb esteses de cablejat aeri i lluminàries 
subjectades a suports de fusta. Altres carrers disposen d’un 
sistema d’enllumenat molt deteriorat pel pas dels anys, fet que 
provoca un rendiment molt deficient i gran nombre d’avaries. El 
sector més antic gaudeix actualment de nous fanals gràcies a la 
subvenció atorgada pel Plan E. 
 
El mobiliari urbà és molt escàs, essent inexistent en la majoria 
dels carrers de la urbanització. 

3.9.3. Xarxes d’electricitat i telefonia  
 
A l’hora d’analitzar la situació de les xarxes d’electricitat i telefonia 
a l’àmbit d’intervenció s’han de tenir en compte les 
característiques de les seves edificacions: totes es troben 
retranquejades respecte al carrer, separades entre veïns i l’alçada 
limitada a pb+1. Aquest fet fa impossible grapar les xarxes de 
serveis a les façanes, de manera que el seu traçat discorre amb 
suports de fusta instal·lats a la vorera. Moltes vegades aquest 
suports es troben situats al mig de la vorera i en algun cas fins i 
tot a la mateixa calçada constituint un obstacle i un perill per a la 
circulació de persones i vehicles. 
 
El dimensionat dels circuits de distribució d’energia elèctrica és 
obsolet i insuficient per a les necessitats actuals. En molts casos 
la companyia subministradora ha duplicat i fins i tot triplicat el 
número de trenats que pengen del mateix pal, produint-se avaries 
per fregament entre conductors, induccions electromagnètiques 
entre circuits amb el conseqüent escalfament i efectes derivats.  
 
La xarxa de telefonia es troba en situació similar, amb l’agreujant 
que donada la impossibilitat de compartir suports amb altres 
companyies s’ha duplicat el número de suports a la via pública. La 
situació dels multiconductors és la mateixa que per la xarxa 
elèctrica, amb un servei deficitari i moltes avaries. 
 

3.9.4. Xarxes d’aigua potable i clavegueram  
 

La xarxa d’aigua potable es va començar a implantar a finals dels 
anys 1950 sense cap criteri concret. El subministrament es feia 
majoritàriament a través de pous i la xarxa es va anar estenent a 
partir de la unió entre habitatges a mesura que s’anaven 
construint. Aquesta situació comporta constants creuaments de 
carrer a escassa profunditat, seccions molts petites i materials 
constructius de naturalesa molt diferent (plom, fibrociment, ferro 
etc.). Cal remarcar també que actualment hi ha pous que estan 
subministrant directament a la xarxa d’aigua potable amb cloració 
instantània, fet que suposa un incompliment de les prescripcions 
fixades pel Departament de Salut. La xarxa de clavegueram es va 
construir més tard.    
 
 
3.9.5. Dotació d’equipaments  
 
Miami compta amb una dotació insuficient d’equipaments 
municipals, i els que hi ha estan concentrats gairebé tots a la part 
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sud del nucli (dins de l’àmbit d’intervenció). Concretament, hi 
ha una església, un centre sanitari, una escola de primària, 
una llar d’infants, un casal d’avis, un poliesportiu i unes 
oficines municipals descentralitzades. No hi ha cap 
equipament que tingui un abast més enllà dels límits de Miami 
Platja.  
 
La dotació d’equipaments es encara insuficient en diversos 
àmbits, encara que l’any 2009 s’ha construït un nou centre 
d’assistència primària i s’està en fase de construcció de nous 
centres educatius.  El major desequilibri es produeix en 
temporada alta, degut al gruix de població estacional que es 
desplaça a Miami Platja durant algunes èpoques de l’any.  
 

 
Poliesportiu de Miami, Platja 

 
3.10. Conclusions 
 
L’àmbit d’intervenció és un barri que tradicionalment ha 
experimentat un dèficit d’inversió municipal.   
 
El parc residencial presenta unes característiques i un estat de 
conservació que redueixen la seva qualitat en relació al parc 
d’habitatges de la resta del municipi. El valor cadastral mitjà 
del barri és un 95% de la mitjana municipal, i el 3,19% dels 
edificis destinats a habitatge familiar no disposen de sistema 
d’evacuació d’aigües residuals.  

El barri presenta greus deficiències urbanes relacionades amb 
la urbanització dels carrers i les xarxes de serveis. A més, la 
dotació d’equipaments és insuficient per a fer front a les 
necessitats de la població. Cal destacar que el nou POUM de 
Mont-roig del Camp, aprovat l’any 2007, ofereix oportunitats de 
renovació urbana i proposa un conjunt d’actuacions a Miami 
Platja que un cop desenvolupades han de servir per a millorar 
les condicions d’urbanització, la dotació d’espais lliures i 
equipaments, les vies de circulació i la cohesió social nucli i a la 
Florida. Per això el Pla de Barris pot servir com a catalitzador 
inicial que generi una dinàmica positiva en al barri a llarg/mig 
termini i sigui extensible a tot Miami Platja. 
 
A Miami Platja la situació ambiental es considera bona però hi 
ha determinats factors que provoquen impactes ambientals 
significatius. En primer lloc, hi ha un dèficit de zones verdes 
combinada amb una elevada superfície d’espais públics que no 
han estat condicionats per a oferir un servei a la ciutadania i que 
presenten un estat de manteniment deficient. En segon lloc, 
l’oferta de transport públic és deficient i l’ús del vehicle privat és 
predominant, fet que provoca fenòmens de congestió, manca 
d’aparcament i contaminació acústica en determinats punts de 
la xarxa viària del barri. 
 
Mont-roig del Camp ha experimentat un fort creixement 
demogràfic durant els darrers anys. Miami Platja és un dels 
nuclis que concentra més aquest creixement dins el municipi, 
sobretot degut a la conversió de segones residències en 
habitatges habituals i a l’arribada de població estrangera, que 
representa un percentatge molt elevat de la població resident 
(més del 42%).  
 
Miami Platja concentra un elevat percentatge de persones en 
risc d’exclusió social, i de fet, la majoria de població atesa per 
l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament és població resident al 
barri Florida.  
 
Entre les problemàtiques detectades com més preocupants al 
barri estan les relacionades amb causes laborals i mancances 
socials. 
 
Miami Platja té una economia centrada en els sectors de la 
construcció, el turisme i el comerç,  activitats de baix valor afegit 
que presenten una situació d’estancament. Degut a aquesta 
situació i al baix nivell formatiu de la població, la ciutadania del 

barri Florida és molt vulnerable als ajustos del mercat laboral, com 
l’actual, i la taxa d’atur és força elevada. 
 
Sens dubte, la crisis econòmica originada per l’esgotament del 
model econòmic existent -tant a nivell municipal com a nivell 
estatal-, juntament amb el baix valor afegit de les empreses 
implantades al municipi de Mont-roig del Camp, ha originat una 
situació crítica de l’economia d’una gran part de la població 
resident al barri Florida. Aquesta situació ha originat que 
l’administració hagi desenvolupat diverses actuacions per pal·liar 
les necessitats bàsiques dels habitants, sense oblidar que 
l’objectiu principal és promoure un desenvolupament empresarial 
competitiu que permeti un canvi del model econòmic existent. 
Actualment els col·lectius més vulnerables són els joves, la gent 
gran, les dones i la població d’origen immigrant que tanmateix es 
caracteritzen per tenir un nivell formatiu mitjà força baix.  
 
El nucli històric de Mont-roig del Camp compta amb la major part 
del teixit associatiu i d’infraestructures cíviques del municipi, 
mentre que Miami Platja presenta una vertebració social i un teixit 
associatiu força febles. L’Ajuntament, a través de les seves àrees 
de Cultura i d’Esports organitza activitats dirigides a la població 
del barri i de Miami Platja que tenen un grau de participació 
important. 
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3.10.1. Anàlisi DAFO 
 
 

 
Fortaleses 
 
- Qualitat ambiental.  
- Atractiu turístic (platges). 
- Potencial associatiu. Creixent participació en 

activitats culturals i esportives. 
- Existència d’espais per a instal·lar 

equipaments. 
- Bona connexió amb les autopistes de l’Ebre 

i del corredor mediterrani. 
- Rejoveniment de l’estructura de la població. 

 

 
Debilitats 
 
- Dèficit històric d’inversions al barri per part de 

l’Ajuntament. 
- Aïllament i manca de relació amb el nucli de 

Mont-roig. 
- Deficiències en la urbanització dels carrers 

(pavimentació, clavegueram, enllumenat, 
mobiliari urbà). 

- Xarxes de serveis deficients i/o obsoletes 
(aigua, electricitat, telefonia).  

- Zones verdes sense executar i solars sense 
manteniment. 

- Falta d’equipaments al barri (esportius, 
culturals, socials).  

- Manca de punts de trobada. 
- Important percentatge d’habitatges 

secundaris. Població estacional. 
- Ús majoritari del vehicle privat, congestió 

viària en temporada alta. 
- Model de ciutat dispersa que dificulta la 

mobilitat interna. 
- Concentració de col·lectius en risc d’exclusió 

social (com ara gent gran, joves i població 
extracomunitària). 

- Absentisme escolar elevat. 
- Baix nivell formatiu de la població i elevades 

taxes d’atur. 
- Economia centrada en activitats de baix valor 

afegit (construcció, turisme, comerç, etc.). 
- Activitat turística marcada per l’estacionalitat. 

Oferta turística poc diversificada i estancada. 
- Sector de la construcció en crisis. 
- Manca de canals de comunicació i participació 

ciutadana. 
- Teixit associatiu poc desenvolupat. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Oportunitats 

 
- Creixement demogràfic i econòmic de   

Mont-roig i del Camp de Tarragona.  
- Voluntat de l’administració local de millorar 

les condicions de vida del barri. 
- Existència d’altres projectes 

complementaris en marxa. 
- Nou POUM (aprovat l’any 2007) que inclou 

actuacions per a revitalitzar el barri. 
- Potencials creixements: del sector turístic 

de qualitat i dels serveis a les persones. 
- Canvi d’ús de la via del tren i incorporació a 

la xarxa viària. 
- Localització de Hotels de 5 estrelles 

(Sheraton). 
- Convocatòria del Programa de Barris. 

 

 
Amenaces 
 
- Formació d’un ghetto d’immigrants.  
- Concentració de persones en situació 

d’exclusió social. 
- Conflictivitat social. 
- Degradació urbanística. 
- Estancament econòmic del barri. 
- Col·lapse dels Serveis Socials per augment 

accelerat dels usuaris atesos. 
- Conjuntura socioeconòmica marcada per la 

crisi. 
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4.1. Estratègia i prioritats 
 
4.1.1. Visió i estratègia 
 
La visió estratègica del projecte és fer de la Florida un barri 
amb futur col·lectiu . Encara que s’actua en un sector del 
nucli de Miami Platja i no en la seva totalitat creiem que els 
efectes del Projecte d’Intervenció Integral crearà una sinergia i 
una dinàmica que impulsarà el procés de canvi en tot el nucli. 
La intenció és que el projecte sigui el motor del canvi de Miami 
Platja. Convé assenyalar que l’àmbit d’actuació ocupa part del 
centre geogràfic i del centre de vida del nucli. 
 
Partim d’una situació marcada per 3 aspectes clau: 
 

- Un mercat immobiliari que ha actuat amb poca 
planificació i en un marc poc restrictiu que ha 
construït un nucli, i en general un barri, fruït de 
la suma dels interessos individuals o 
econòmics. Això ha suposat, per una banda, 
un creixement urbà lliure que ha portat un 
gran consum de territori (ciutat dispersa) i un 
sector turístic ubicat en primera línia de costa 
que ha estat separat del sector residencial 
mitjançant dos barreres antròpiques com són 
la via del tren i la N-340, les quals significaven 
una clara frontera entre els dos Miami: el 
turístic i el residencial (on també s’ha 
d’incloure la presència de segones 
residències, en especial al sector nord). Per 
una altra banda una activitat econòmica molt 
especialitzada en la construcció que durant 
anys ha estat el motor d’un important 
creixement demogràfic. 

 
- En línia amb l’anterior, el greu dèficit 

d’inversions publiques a Miami Platja, que 
explica el seu espai públic degradat i poc 
amable per al ciutadà. Un espai públic buit i 
sense incentius per a la socialització, sense 
espais de trobada, amb carrers sense 
senyalització i amb un estat d’asfalt deficitari.  

- L’actual conjuntura socioeconòmica marcada 
pel context de crisi està sent especialment 
problemàtica al barri Florida degut a 
l’enfonsament del sector de la construcció, al 
baix valor afegit de l’activitat desenvolupada al 
barri, a l’alta taxa d’atur present, a la 
significativa presència d’immigració i al baix 
nivell formatiu de la població. La situació ha 
anat empitjorant degut al temps que es porta 
de crisi i a la manca de recursos de la 
població existent. Tot això plegat està 
conduïnt a una gran problemàtica social com 
ja ha succeït en altres llocs. 

 
Aquests aspectes ens mostren un escenari negatiu i de clara 
crisi, amb les oportunitats que sempre acompanya aquesta 
conjuntura. La crisis actual, segons molts analistes, significa 
un final d’un cicle, d’un model que ha quedat obsolet. Tot final 
és un nou començament i una oportunitat. Sobre aquest nou 
començament i oportunitat de canvi es cimenta el Projecte 
d’Intervenció Integral que vol fer de la Florida, i de Miami, un 
barri, amb futur col·lectiu. 
 
Davant d’aquesta situació de col·lapse del model econòmic 
local i de mancança d’intervenció pública, el Projecte 
d’Intervenció Integral ha de suposar una oportunitat per fer 
ciutat. Actualment, Miami Platja seguia un model de 
macrourbanització caracteritzat per la manca d’intervenció 
pública i sí privada. El Pla de Barris suposa una aposta per la 
gestió pública del territori, en el que ara sí ha de ser 
l’Administració qui lideri i gestioni el canvi aprofitant 
l’oportunitat que es presenta per al barri, mentre la iniciativa 
privada i ciutadana ha de col·laborar i anar de la mà de la 
iniciativa pública. Aquesta canvi és una aposta sorgida des de 
l’equip de govern de Mont-roig del Camp que ja ve plasmada 
al nou POUM del 2007 i ha de ser, en part, canalitzada pel PII. 
 
Arribats a aquest punt, la pregunta clau és: Com fer de la 
Florida un barri amb futur col·lectiu ?, com fer-hi ciutat ?. 
L’Ajuntament, consensuadament amb els veïns i les seves 
entitats representatives, determinen com a millor estratègia 
d’intervenció del projecte la que passa necessàriament per 3 
aspectes clau següents (veure Figura 12): 
 

 
Figura 12. Mapa conceptual estratègic del Pla 

 

4.1.2. Eixos estratègics 

 

EIX ESTRATÈGIC 1: Millorar el sistema urbà del barr i.  
 
Resulta molt evocador imaginar-se un tauler de joc malmès 
que no convida a jugar i dificulta el propi joc, però si aquest 
tauler de joc es rehabilita la partida no trigarà en començar i el 
joc es desenvoluparà de forma fàcil i àgil. Seguint la metàfora, 
Miami Platja té el seu tauler, que no és altra cosa que el seu 
sistema urbà, degradat que condiciona i determina el potencial 
que presenta el barri de la Florida. Si aconseguim rehabilitar 
aquest tauler de joc malmès podrem plantejar una nova 
partida de joc. 
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El sistema urbà és la base sobre la qual transcorre la vida de 
les persones i on aquestes es relacionen, és on es 
desenvolupen les activitat econòmiques i, per tant un element 
clau. Actualment es troba degradat i amb dèficits per la qual 
cosa es fa imprescindible actuar sobre aquest ja que això 
suposarà noves oportunitats per al barri. 
  
El Pla de Barris actua només sobre una part de Miami. El 
sector delimitat forma part del nucli més antic de Miami Platja, 
el que es podria denominar com a nucli inicial. L’impuls que ha 
de suposar actuar amb Pla de Barris sobre aquest sector de 
Miami ha de servir per poder contagiar tot el nucli i liderar el 
procés de millora i canvi.  
 
Les actuacions urbanístiques són les que causen més impacte 
i generen més sentiment de  canvi per part dels ciutadans. 
Aquestes han de servir perquè l’Administració augmenti la 
credibilitat i lideratge, i per començar a plasmar el canvi de 
model urbà que marca el nou POUM i que necessita el barri. 
La credibilitat guanyada servirà per aconseguir que la gent 
cregui en la ciutat i el seu govern s’impliqui en el canvi de 
model, especialment en els programes socioeconòmics. 
 
La millora del sistema urbà es contempla en 3 sub-eixos: 
 
Millora urbana  
Al barri existeixen carrers amb un estat força deficitari pel que 
fa a la seva pavimentació, les xarxes de servei (enllumenat i 
clavegueram), estat de les voreres, mobiliari públic, 
senyalització, etc. Així que resulta imprescindible fer una 
millora dels carrers i places de l’àmbit d’intervenció. 
 
Millora dels edificis 
Els equipaments del barri fins ara es troben centralitzat en dos 
punts del territori als extrem nord-oest i al sector nord. La 
construcció del nou CAP que baixa fins a l’avinguda Barcelona 
ja significa un canvi en la distribució sobre el territori dels 
equipaments. El PII proposarà la creació d’un nou equipament 
que impulsi la redistribució dels equipaments a Miami, tal i 
com planteja el nou POUM. Així aquest nou equipament 
significarà més espai per a usos socials a l’àmbit ja que l’espai 
existent havia quedat petit davant la important demanda, però 
també significarà començar a donar centralitat a Miami. Una 

centralitat que quedarà consolidada posteriorment al PII amb 
la creació d’una important pastilla d’equipaments municipals. 
 
En definitiva es pretén passar de dos punts d’equipaments a 
quatre, passant a formar una mena de T o triangle que vindrà 
reforçat per les accions dels apartats anteriors que constituiran 
eixos cívics entre aquestos equipaments. 
 
D’altra banda, cal revisar i millorar aspectes claus per la 
millora urbana com són l’accessibilitat a edificis públics i la 
rehabilitació d’elements comuns dels habitatges. 
 
Esponjament i connexió.  
El nou POUM planteja diverses zones d’esponjament dins de 
l’àmbit les quals es troben sense executar. A Miami Platja 
existeix un dèficit d’espais de trobada que fomentin la 
socialització dels veïns, on la gent pugui fer més vida de carrer 
i trobar-se amb els veïns per conèixer-se millor. D’aquesta 
manera el PII proposa l’execució de diverses zones 
d’esponjament i la connexió entre elles mitjançant eixos que 
facin agradable el passeig dotant d’un major valor l’espai 
públic del barri fins ara molt pobre. 
 
L’habilitació d’un carril bici que justament recorri aquesta 
connexió “verda” de passeig en l’àmbit d’intervenció consolida 
una política que ha de donar un nou valor de qualitat de vida a 
l’espai públic de la zona. 
 
 
EIX ESTRATÈGIC 2: Pla de Xoc.  
 
Davant la situació socioeconòmica actual i el col·lapse del 
model econòmic local s’ha d’actuar de forma immediata per 
mirar de suavitzar el màxim possible les conseqüències. Així 
doncs, el PII és una bona eina que ha de servir per preparar 
una sèrie de mesures que serveixi per esmorteir l’impacte de 
la situació actual sobre les persones.  
 
Aquest pla de xoc apostarà per 2 tipus de mesures: 

- Reactives, en les que s’entrarà a ajudar a les 
persones que ho necessiten a curt termini. Es 
tracta de mesures que serveixen per esmorteir 
l’impacte que la situació recessiva actual està 
tenint sobre les persones . 

 
- Proactives / Preventives, en les que l’atenció a 

la persona que entrarà potencialment en nova 
situació de precarietat econòmico-laboral ha 
de servir per transformar el seu plantejament 
de formació i recerca d’ocupació abans no 
arribi a un estat realment de crisi econòmica i 
social, molt més difícil de fer-hi front. 

 
 
EIX ESTRATÈGIC 3: Canvi de model . 
 
La transformació del model de barri suposa, per un costat, 
construir un projecte col·lectiu de barri juntament amb les 
entitats i veïns i, d’altra banda, ha de fomentar un canvi 
d’especialització productiva. 
 
L’eix es pot dividir en dues dinàmiques de transformació social 
i econòmica, que s’alimenten una a l’altra, i que en són 
dependents una de l’altra, dues cares de la mateixa moneda: 
el capital social: 
 
Projecte col·lectiu de barri 
Per a ser un barri viu, amb projecte, l’àmbit del Pla necessita 
d’un teixit associatiu i una participació de major quantitat i 
qualitat. S’aprofitarà el Pla per a desenvolupar noves 
dinàmiques i marcs de participació i col·laboració.  
 
El nou equipament programat, situat al centre geogràfic de 
Miami Platja, i dins l’àmbit d’intervenció del Pla de Barris, està 
pensat per ser “l’Àgora” o el “Fòrum” del barri. Un espai públic 
ampli, obert, atractiu (fins ara inexistent a la zona) en el que es 
desenvolupin els debats, els consensos i la presa de decisions 
col·lectives del barri. Realment, l’edifici i l’entorn d’aquest 
equipament ha de ser referent de l’impuls que el Pla vol donar 
a aquesta funció clau de qualsevol zona urbana: el pensament 
i la decisió col·lectiva. 
  
Canvi de model productiu 
El model productiu actual de Miami es troba col·lapsat i 
obsolet. Com ja s’ha indicat anteriorment, es tracta d’un model 
basat en una forta especialització en construcció i turisme i 
poc diversificat, en un mercat laboral poc qualificat i format, 
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una oferta poc organitzada, amb unes activitat en general de 
baix valor afegit.  
 
Encara que contemporitzat amb el pla de xoc anterior, ara s’ha 
de fer una reconversió del model econòmic-productiu del barri, 
on el Pla de Barris serà un instrument que actuarà com a 
canalitzador del canvi i el fomentarà. Aquest canvi de model 
passarà pels següent aspectes:  
 

- La formació i la orientació laboral. Aquesta no 
està inclosa en la Llei de Barris però sí que 
està directament relacionada a través del 
Programa Treball als Barris  que ofereix el 
SOC. Un factor clau de la formació serà el 
foment de l’autoocupació i el foment del 
cooperativisme. 

 
- L’aposta per un model de turisme de qualitat. 

La presència d’elements naturals turístics d’alt 
valor i l’enfocament al turisme segueix sent el 
punt fort de Miami. El que cal, amb l’ajuda del 
Pla de Barris, és adaptar-lo a un model de 
qualitat i d’estratègia conjunta de territori. 

 
- La diversificació de l’activitat econòmica. En 

primer lloc perquè un model diversificat és 
més fort davant possibles situacions de crisi. 
En segon lloc perquè ofereix més oportunitats 
de treball a tots els sectors de la població, 
especialment als col·lectius que presenten 
més problemes per incorporar-se al mercat 
laboral. En aquesta diversificació, s’ha 
detectat que el servei a les persones, en el 
sentit més ampli, ofereix una potencial enorme 
al barri. Aquest sector s’ha de desenvolupar al 
barri ja que suposarà donar un important 
servei al ciutadans, fomentar el treball i donar 
oportunitat d’incorporar-se al mercat de treball 
a les dones i que les famílies comencin a 
superar el trauma que ha significat la crisi de 
la construcció que era d’allò que vivien fins 
ara. 

 

- La millora del teixit comercial i el sector de la 
construcció. Els empresaris locals es troben 
caracteritzats per unes metes molt immediates 
i per molt poca iniciativa. Això suposa, per una 
banda uns comerços amb poca iniciativa 
d’explorar noves experiències i de millorar el 
negoci. Per l’altra banda, suposa unes 
empreses de la construcció petites dedicades 
a petites obres i que en molts casos passen a 
formar la mà d’obra de empreses de fora que 
agafen el projectes gran de l’àrea. Davant 
aquesta situació, el Pla de Barris planteja una 
actuació de dinamització del teixit comercial 
on la prioritat serà donar iniciativa als 
comerços i una bona eina serà la creació de 
distintius de qualitat. En la construcció es 
planteja fomentar una reconversió del sector 
per mirar que augmenti el cooperativisme amb 
el fi de que deixin les petites obres per poder 
dedicar-se a obre més grans, especialment a 
l’obra pública, la qual s’està fomentant. 

 
La millora urbana (Eix 1) també contribuirà de manera 
significativa a la millora de la imatge i del valor del territori com 
a espai turístic i comercial. 
 
Claus del futur 
El futur del barri, a part de les polítiques temporals com la del 
Pla de Barris, depèn molt de la potenciació de claus de futur 
com són el col·lectiu de joves i l’accés a les noves tecnologies 
de comunicació i d’informació. Aquest sub-eix del Pla pretén 
reforçar ambdues qüestions, de cara a anar construint el 
lideratge d’ambdós claus en el futur més a llarg termini del 
barri. 
 
A continuació es presenta gràficament el mapa conceptual del  
Pla, la visió, els eixos estratègics i els sub-eixos, d’on penjaran 
les actuacions. 
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4.2. Definició d’objectius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Florida, un projecte 

 amb futur col·lectiu 

Millora del  

sistema urbà  

Pla de Xoc Canvi de 

Model 

Millora urbana Millora dels 

edificis 

Esponjament i 

connexió 

Front a la crisi Projecte 

col·lectiu de 

barri 

Canvi de 

model 

productiu 

Claus del futur 

Treball als 

barris 

Treball als 

barris 
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*S’exclou el programa d’incorporació del criteri de  gènere i el programa de coordinació perquè s’entén  que són transversals a tot 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 QUADRE DE COHERÈNCIA I INTEGRALITAT         

 OBJECTIUS I PROGRAMES Camp 1 Camp 2 Camp 3 Camp 4 Camp 5 Camp 6 Camp 7 Ca mp 8 

 Millora del sistema urbà         

Nova urbanització de carrers                 

Millora urbana Accessibilitat en la urbanització de l'àmbit                 

Rehabilitació elements col·lectius                 

Millores en els equipaments esportius                 

Millora edificis Punt d'informació                 

Execució zones verdes entre la plaça Jaen i plaça Lliris                 

Esponjament i connexió Carril bici                 

 Pla de Xoc         

Foment de dinàmiques comunitàries en temps de crisis                 

Integració i socialització de col·lectius nouvinguts                 

Front a la crisi Observatori de la gent gran                 

 Canvi de model         

Nou Equipament                 

Urbanització al voltat de l'equipament nou                 

Projecte col·lectiu de barri Rehabilitació de l'equipament existent                 

Taula de turisme de qualitat - Dinamització col·laborativa                 

Campanya de concienciació mediambiental                 

Canvi de model productiu Programa dones i cooperativisme                 

Joves i el seu compromís amb el futur de Miami                 

Claus del futur Aula de noves tecnologies                 
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4.3. Actuacions previstes 
 
Camp 1. Millora de l’espai púbic i dotació d’espais  verds 
 
1. Nova urbanització de carrers 
 
2. Urbanització al voltant d’equipament nou, creació d’una 
gran plaça  
 
3. Execució de zones verdes entre la Plaça Jaén i la Plaça 
Lliris) 
 
Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements 
col·lectius dels edificis 
 
5. Programa i punt d'informació sobre rehabilitació d'elements 
comuns dels blocs d'habitatges 
 
Camp 3. Provisió d’equipaments per a ús col·lectiu 
 
6. Construcció d'un nou equipament social 
 
7. Millores en els equipaments esportius 
 
8. Reconversió de l’equipament social existent 
 
Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la infor mació 
en els edificis 
 
9. Aula de noves tecnologies 
 
Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupa ment 
urbà 
 
10. Campanya de conscienciació mediambiental 
 
11. Implantació d'un carril bici 
 
 
 
 
 
 

Camp 6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i  dels 
equipaments 
 
12. Programa de Dones i cooperativisme 
 
13. Incorporació de criteris de gènere en l’obra pública 
 
 
Camp 7. Programes per a la millora social, urbaníst ica i 
econòmica 
 
14. Foment de dinàmiques comunitàries en temps de crisi 
 
15. Integració i socialització de col·lectius nouvinguts 
 
16. Joves i el seu compromís amb el futur de Miami 
 
17. Taula de turisme de qualitat - dinamització col·laborativa  
 
18. Observatori de la gent gran 
 
19. Coordinació, participació i comunicació 
 
Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques 
 
20. Millora de l’accessibilitat en la urbanització de l'àmbit 
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4.4. Coherència del projecte amb les 
orientacions de la Unió Europea 
 
L’estratègia i els objectius proposats es fonamenten en les 
prioritats establertes per la Unió Europea en matèria de 
política de cohesió i desenvolupament urbà. Les orientacions a 
nivell comunitari  emfasitzen especialment la importància de 
millorar l’eficàcia i l’eficiència del desenvolupament urbà 
mitjançant l’adopció d’un enfocament basat en la sostenibilitat, 
la visió a llarg termini, la integralitat, la coordinació de 
recursos, la cooperació, i la participació activa dels ciutadans i 
agents privats en la presa de decisions.  
 
La Carta de Leipzig estableix com una de les principals 
prioritats de les ciutats europees en matèria de 
desenvolupament urbà el tractament especial a les zones 
urbanes desfavorides, i defineix una sèrie d’estratègies que es 
consideren primordials en aquest sentit: a) incrementar el valor 
de les qualitats urbanístiques dels barris com a mitjà per a 
atraure activitat econòmica i inversió privada, amb un 
plantejament a llarg termini; b) reforçar l’economia local i la 
política local de mercat de treball; c) impulsar una política 
activa d’educació i formació d’acord amb les necessitats i 
mancances dels infants i joves que viuen en aquests barris; i 
d) proporcionar un sistema de transports urbans eficaç, a 
l’abast de totes les persones, que integri les diferents àrees 
dels nuclis urbans i que tingui el menor impacte possible sobre 
el medi ambient. 
 
Aquest projecte pretén abordar de manera activa les 
desigualtats socials existents dins l’àrea d’intervenció, tenint 
en compte com a principals beneficiaris tots aquells col·lectius 
que es troben en situacions de discriminació i/o risc d’exclusió, 
concretament, la gent gran, els immigrants i  les dones, i 
garantint la igualtat d’oportunitats.  
 
La millora del medi ambient urbà és una línia estratègica 
transversal d’aquest projecte, les actuacions del qual s’han 
dissenyat tenint en compte criteris com: a) la dotació d’espais 
lliures i zones verdes; b) la promoció dels desplaçaments a 
peu o en bicicleta; c) la reducció de la contaminació acústica; 
d) la millora de l’eficiència energètica; e) la millora del sistema 
de recollida de residus i foment del reciclatge. 

4.5. Forma de gestió del projecte 
 
L’execució del projecte d’intervenció integral es durà a terme 
sota la forma de gestió directa municipal per mitjà d’una 
Organització Especial Descentralitzada (en endavant OED), 
creant-se un òrgan especialitzat, sense personalitat jurídica 
pròpia, dins l’estructura orgànica de l’ajuntament. Aquesta 
forma de gestió permet efectuar una redistribució de 
competències en el si de l’ens local sense produir un 
desdoblament de personalitat jurídica. En conseqüència, 
l’OED és l’ajuntament en sentit estricte i els seus actes són 
directament imputables a la corporació municipal.  
 
L’esmentat òrgan restarà adscrit directament a l’Àrea 
d’Alcaldia, de manera que quedi reflectit el caràcter central 
que el projecte suposa per al consistori i es garanteixi la 
màxima agilitat en la presa de decisions. Es pretén d’una 
banda donar una elevada visibilitat al projecte dins 
l’ajuntament, i de l’altra, concentrar al màxim les dedicacions. 
A més, l’adscripció a l’Àrea d’Alcaldia facilitarà l’execució i 
coordinació de les múltiples actuacions sectorials que un 
projecte d’aquestes característiques ha d’incorporar i afavorirà 
l’existència d’una estratègia integrada en les actuacions que 
s’han de dur a terme per part de les diferents àrees de 
l’ajuntament (cal tenir en compte, que les actuacions i 
programes no seran executats directament per l’OED). 
 
La Figura 13 resumeix la posició de l’OED dins l’estructura 
organitzativa de l’Ajuntament. 
 

La personalitat i característiques de l’OED es troben regulades 
al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(article 253) i al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, 
ROAS/95 (articles 192 a 198), i els seus trets identificadors 
poden resumir-se en: 

 
• Compta amb una secció pròpia en el pressupost 

municipal i amb una comptabilitat especial. 
• Els bens adscrits no constitueixen patrimoni propi i els 

que s’adquireixen s’incorporen al patrimoni general de 
l’ens local. 

• Es regeix pel que fa a les contractacions d’obres i serveis 
al que preveu la legislació de contractació aplicable a 
l’ens local. 

 

Alcaldia

Organització
Especial

Descentralitzada

Secretaria

Gabinet 
d’Alcaldia

Àrees sectorials de l’ajuntament implicades en el 
desenvolupament de les actuacions i programes

 
 
Figura 13. Inserció de l’OED dins l’estructura organitzativa municipal. 

 
 
L’estructura organitzativa de l’OED estarà composta per tres 
nivells: Direcció, Gestió i Participació (veure Figura 15). 

a) Direcció 
 
La Direcció de l’OED estarà formada per un Consell 
d’administració . Aquest estarà presidit per l’Alcalde de Mont-
roig del Camp o el representant polític en qui delegui, i estarà 
compost per representants polítics, càrrecs responsables 
municipals i representants d’entitats veïnals, econòmiques i 
socials, i pel Gerent/a. 
 
La seva funció és la de fer el control i seguiment de la marxa 
del projecte, nomenar el gerent/a i aprovar els informes 
periòdics de seguiment, l’informe final i el seguiment financer 
del projecte. 
 
b) Gestió  
 

La gestió està centralitzada en la figura del Gerent/a, que 
tindrà al seu càrrec l’OED i els recursos operatius necessaris. 
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La direcció executiva del projecte actua a tres nivells: 
 
- Execució 
- Coordinació 
- Administració 
 
El Gerent/a comptarà amb l’assessoria tècnica d’un grup 
d’experts externs, tant per al desenvolupament dels 
programes, com per preparar els diferents instruments de 
control i seguiment i per assegurar un nivell de participació 
òptim. 
 
El Comitè executiu tècnic  estarà presidida pel Gerent/a i 
formada pels responsables tècnics municipals dels diferents 
programes, la funció de la qual és actuar de manera 
coordinada, mantenir una visió transversal i territorial de la 
seva actuació i crear les sinergies necessàries i evitar 
duplicitats. Els programes i els seus tècnics dependran 
directament de la Gerència del Pla i es coordinaran cadascun 
amb les diferents àrees de l’ajuntament, compartint i 
organitzant conjuntament els recursos complementaris 
necessaris. 
 
A nivell logístic existirà una oficina del projecte, ubicada dins 
en l’àrea d’intervenció (oficines municipals), que permetrà 
mantenir una relació de proximitat i d’imatge, assegurant la 
comunicació i la participació, i de cara a l’interior, garantir  la 
coordinació entre els diferents programes i la immediatesa en 
la gestió.  

 
c) Participació 
 
A nivell participatiu actuarà un Consell social , presidit pel 
president del Consell d’administració o, en el seu cas, pel 
Gerent/a de l’OED. Aquest consell social estarà composat per: 
 
- Membres representatius de les entitats socials, econòmiques 
i cíviques de l’àrea d’intervenció 
- Representants  dels serveis municipals  
- Persones d’especial significació del barri 
- Representants d’entitats a nivell de municipi relacionades 
amb el projecte. 
 

La seva funció serà Les seves funcions consistiran en rebre 
informació del desenvolupament del projecte, i fer 
recomanacions i propostes (no vinculants) a la Direcció 
executiva en relació al seguiment i desenvolupament de les 
accions específiques dels diferents programes. 
 
En els casos que consideri necessaris, el Consell Social 
constituirà grups de treball, els quals seran oberts a la 
participació ciutadana.  
 
 

Consell d’Administració

President/a
(Alcalde o delegat)

Gerent/a

Comitè Executiu Tècnic / 
Responsables dels Programes

Equips d’intervenció

Consell Social

Grups de treball

 
 

Figura 14. Organigrama de l’OED. 

 

4.6. Revisió dels resultats de les actuacions i 
programes 
 
Per a la correcta realització del projecte, l’OED establirà una 
sèrie de mecanismes d’avaluació i seguiment per poder tal de 
mesurar la consecució dels objectius marcats inicialment, així 
com les seves desviacions.  
 
El sistema de seguiment i avaluació de les actuacions que es 
proposa té per objectiu obtenir informació sobre la realització i 

l’impacte de les actuacions proposades i s’articularà mitjançant 
els següents mecanismes (veure Figura 15): 
 
- Indicadors  
- Visites in situ 
- Enquestes de satisfacció 
- Sistema de queixes i suggeriments 
 

 

Visites in situ

Mecanismes de 
seguiment i avaluació

Model d’indicadors

Enquestes de satisfacció Sistema de queixes i 
suggeriments

 
 

Figura 15. Mecanismes de seguiment i avaluació del projecte. 

 
El sistema d’indicadors facilitarà una clara diagnosi de l’estat 
de consecució dels objectius. Aquests indicadors fan 
referència a cadascun del programes i actuacions i estan 
especificats en cadascuna de les fitxes d’actuació.  
 
Els indicadors estan agrupats en dos grans tipus: a) indicadors 
de realització de les actuacions (utilitzant sobretot dades de 
caràcter quantitatiu); b) indicadors de resultat/impacte 
(utilitzant dades quantitatives i qualitatives). 
 
4.7. Valoració dels requeriments de 
continuïtat i de manteniment una vegada 
completada l’execució del projecte 
 
L’estratègia dissenyada no es basa en la creació de serveis 
que no tinguin una viabilitat de finançament posterior, sinó en 
programes d’actuació que finalitzen amb el mateix programa. 
El projecte pretén iniciar un cicle positiu d’integració del 
territori i per tant una vegada iniciat es considera que no serà 
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necessària la concentració de recursos que suposa aquest 
projecte. Per a la major part de les accions previstes, una 
vegada obtinguts els resultats esperats no estarà justificada la 
seva continuïtat o bé s’integraran en el conjunt d’accions i 
serveis generals que ja existeixen al municipi. 
  
La mateixa visió i eixos estratègics ja encaren el projecte com 
una política de xoc i transformació, de canvi de model, que té 
sentit durant els quatre anys per a portar el barri d’una realitat 
necessitada i amb greus dèficits a diferents nivells a un estat 
desitjat de major valor, cohesió i satisfacció col·lectiva. 
 
4.8. Calendari de desplegament i aspectes 
financers 
 
El pressupost total del projecte és de 12.825.000 euros. 
L’import, lleugerament elevat, respon responsablement a 
l’aposta per aquest projecte, aquest àmbit i aquesta visió 
estratègica. El consistori és conscient de l’esforç finançer que 
suposa però es mostra segur de poder cofinançar-lo, i així ho 
demostra en l’apartat justificatiu de la seva solvència 
econòmica i financera.  
 
Es sol·licita el 50% del cost del projecte al Programa de millora 
de barris i àrees urbanes d’atenció especial. L’Ajuntament té 
previst aportar el 50% restant.  
 
La Taula 8 és un resum del pla financer del projecte.  
 
 

Pla financer resum 
Pressupost  total 2010-2014 12.825..000 € 100% 
Aportació del Fons de Barris 6.412.500 € 50 % 
Aportació de l’Ajuntament 6.412.500 € 50 % 
Pressupost 2010 284.715 € 2,22%  
Aportació del Fons de Barris 142.357,5 €  
Aportació de l’Ajuntament 142.357,5 €  
Pressupost 2011 777.195 € 6,06% 
Aportació del Fons de Barris 388.597,5 €  
Aportació de l’Ajuntament 388.597,5 €  

Pressupost 2012 1.036.260 € 8,08% 
Aportació del Fons de Barris 518.130 €  
Aportació de l’Ajuntament 518.130 €  
Pressupost 2012 5.310.832,5 € 41,41 % 
Aportació del Fons de Barris 2.655.416,25 €  
Aportació de l’Ajuntament 2.655.416,25 €  
Pressupost 2013 5.415.997,5 € 42,23 % 
Aportació del Fons de Barris 2.707.998,75 €  
Aportació de l’Ajuntament 2.707.998,75 €  
 Taula 8. Resum del pla financer. 
 

Seguint els percentatges estipulats per la convocatòria, està 
previst que les actuacions del projecte s’engeguin a partir de 
l’any 2011, a excepció de les accions de coordinació, que 
començarien l’any 2010 per tal de planificar i preparar els 
recursos necessaris per a poder posar en marxa el projecte de 
manera efectiva tot just començar l’any 2011 i algun altre 
programa, com ara el de Foment de dinàmiques comunitàries 
en temps de crisi, pel seu component de pla de xoc i alguna 
intervenció en zones verdes. 
 
La Taula 9 és un resum de les dades sobre les persones 
beneficiàries del projecte i el pressupost consolidat de 
l’ajuntament. 
 

Persones beneficiàries i pressupost consolidat 
Habitants de l’àrea urbana objecte 
d’intervenció 2.317 

Total d’habitants del municipi 12.745 
Habitants del barri / Total habitants 
municipi8 18,2% 

Inversió total per habitant en base al 
pressupost global del projecte  5.535,17 € 

Import del Pressupost consolidat  vigent 
de l’ajuntament a l’any 2010 24.002.430 € 

Recursos per habitant del pressupost 
consolidat 1.883,28 € 

 

Taula 9. Relació entre les persones beneficiàries del projecte i pressupost 
consolidat. 

                                                 
8 Segons dades del Padró Municipal a 31 de desembre de 2009. 

 
A continuació es presenta de manera detallada la 
temporalització del finançament previst per actuacions. 
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PRESSUPOST TOTAL 2009-2013 

NUCLI INICIAL DE MIAMI PLATJA NOM ACTUACIÓ 
TOTAL APORTACIÓ LLEI 

DE BARRIS 
APORTACIÓ 

AJUNTAMENT 
APORTACIÓ 

ALTRES 

Camp 1 Total   6.870.000,00 3.435.000,00 3.435.000,00 0,00 
Millora d’espai Actuació 1 Nova urbanització 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 
públic i dotació Actuació 2 Urbanització al voltant de l'equipament nou 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 
d’espais verds Actuació 3 Execució de zones verdes al conjunt de la Plaça Jaen fins a la Plaça dels Lliris 870.000,00 435.000,00 435.000,00 0,00 
              
              
Camp 2 Total   220.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 
Rehabilitació i  Actuació 4 Rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis 150.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 
equipament dels  Actuació 5 Punt d'informació 70.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 
elements col·lectius             
dels edificis             

Camp 3 Total   3.665.000,00 1.832.500,00 1.832.500,00 0,00 
Provisió Actuació 6 Equipament nou 2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 
d’equipaments Actuació 7 Millores en els equipaments esportius 900.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 
per a l’ús col·lectiu Actuació 8 Rehabilitació de l'equipament existent 365.000,00 182.500,00 182.500,00 0,00 
              

Camp 4 Total   110.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 
Incorporació de les Actuació 9 Aules TIC 110.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 
tecnologies de la             
informació en els             
edificis             

Camp 5 Total   230.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00 
Foment de la Actuació 10 Campanya de sensibilització ambiental 90.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 
sostenibilitat Actuació 11 Carril bici 140.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 
del desenvolupament              
urbà             
              

Camp 6 Total   205.000,00 102.500,00 102.500,00 0,00 
Equitat de gènere Actuació 12 Programa de dones i cooperativisme 200.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 
en l’ús de l’espai Actuació 13 Incorporació del criteri de gènere 5.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 
urbà i dels              
equipaments             

Camp 7 Total   1.275.000,00 637.500,00 637.500,00 0,00 
Programes de millora Actuació 14 Foment de dinàmiques comunitàries en temps de crisi 160.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 
social, urbanística Actuació 15 Integració i social·lització de col·lectius nouvinguts 120.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 
i econòmica Actuació 16 Joves i el seu compromís amb el futur de Miami 150.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 
del barri Actuació 17 Taula de turisme de qualitat-Dinamització col·laborativa 95.000,00 47.500,00 47.500,00 0,00 
  Actuació 18 Observatori de la Gent Gran 150.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 
  Actuació 19 Coordinació, participació i comunicació 600.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 
              

Camp 8 Total   250.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 
Accessibilitat i Actuació 20 Accesibilitat en la urbanització de l'àmbit 250.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 
supressió barreres             
arquitectòniques             
              

TOTAL 2010-2014     12.825.000,00 6.412.500,00 6.412.500,00 0,00 
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PRESSUPOST 2010-2014 

NUCLI INICIAL DE MIAMI PLATJA NOM ACTUACIÓ 
TOTAL APORTACIÓ LLEI 

DE BARRIS 
APORTACIÓ 

AJUNTAMENT 
APORTACIÓ 

ALTRES 

Camp 1 Total   0,00 0,00 0,00 0,00 
Millora d’espai Actuació 1 Nova urbanització 0,00 0,00 0,00 0,00 
públic i dotació Actuació 2 Urbanització al voltant de l'equipament nou 0,00 0,00 0,00 0,00 
d’espais verds Actuació 3 Execució de zones verdes al conjunt de la Plaça Jaen fins a la Plaça dels Lliris 93.415,00 46.707,50 46.707,50 0,00 
              
              
Camp 2 Total   70.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 
Rehabilitació i  Actuació 4 Rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis 0,00 0,00 0,00 0,00 
equipament dels  Actuació 5 Punt d'informació 70.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 
elements col·lectius             
dels edificis             

Camp 3 Total   0,00 0,00 0,00 0,00 
Provisió Actuació 6 Equipament nou 0,00 0,00 0,00 0,00 
d’equipaments Actuació 7 Millores en els equipaments esportius 0,00 0,00 0,00 0,00 
per a l’ús col·lectiu Actuació 8 Rehabilitació de l'equipament existent 0,00 0,00 0,00 0,00 
              

Camp 4 Total   0,00 0,00 0,00 0,00 
Incorporació de les Actuació 9 Aules TIC 0,00 0,00 0,00 0,00 
tecnologies de la             
informació en els             
edificis             

Camp 5 Total   0,00 0,00 0,00 0,00 
Foment de la Actuació 10 Campanya de sensibilització ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 
sostenibilitat Actuació 11 Carril bici 0,00 0,00 0,00 0,00 
del desenvolupament              
urbà             
              

Camp 6 Total   1.000,00 500,00 500,00 0,00 
Equitat de gènere Actuació 12 Programa de dones i cooperativisme 0,00 0,00 0,00 0,00 
en l’ús de l’espai Actuació 13 Incorporació del criteri de gènere 1.000,00 500,00 500,00 0,00 
urbà i dels              
equipaments             

Camp 7 Total   120.300,00 60.150,00 60.150,00 0,00 
Programes de millora Actuació 14 Foment de dinàmiques comunitàries en temps de crisi 15.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 
social, urbanística Actuació 15 Integració i social·lització de col·lectius nouvinguts 0,00 0,00 0,00 0,00 
i econòmica Actuació 16 Joves i el seu compromís amb el futur de Miami 0,00 0,00 0,00 0,00 
del barri Actuació 17 Taula de turisme de qualitat-Dinamització col·laborativa 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Actuació 18 Observatori de la Gent Gran 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Actuació 19 Coordinació, participació i comunicació 105.300,00 52.650,00 52.650,00 0,00 
              

Camp 8 Total   0,00 0,00 0,00 0,00 
Accessibilitat i Actuació 20 Accesibilitat en la urbanització de l'àmbit 0,00 0,00 0,00 0,00 
supressió barreres             
arquitectòniques             
              

TOTAL 2010     284.715,00 142.357,50 142.357,50 0,00 
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PRESSUPOST 2010 

NUCLI INICIAL DE MIAMI PLATJA NOM ACTUACIÓ 
TOTAL APORTACIÓ LLEI 

DE BARRIS 
APORTACIÓ 

AJUNTAMENT 
APORTACIÓ 

ALTRES 

Camp 1 Total   397.295,00 198.647,50 198.647,50 0,00 
Millora d’espai Actuació 1 Nova urbanització 303.000,00 151.500,00 151.500,00 0,00 
públic i dotació Actuació 2 Urbanització al voltant de l'equipament nou 0,00 0,00 0,00 0,00 
d’espais verds Actuació 3 Execució de zones verdes al conjunt de la Plaça Jaen fins a la Plaça dels Lliris 94.295,00 47.147,50 47.147,50 0,00 
              
              
Camp 2 Total   20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
Rehabilitació i  Actuació 4 Rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
equipament dels  Actuació 5 Punt d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 
elements col·lectius             
dels edificis             
Camp 3 Total   0,00 0,00 0,00 0,00 
Provisió Actuació 6 Equipament nou 0,00 0,00 0,00 0,00 
d’equipaments Actuació 7 Millores en els equipaments esportius 0,00 0,00 0,00 0,00 
per a l’ús col·lectiu Actuació 8 Rehabilitació de l'equipament existent 0,00 0,00 0,00 0,00 
              

Camp 4 Total   65.000,00 32.500,00 32.500,00 0,00 
Incorporació de les Actuació 9 Aules TIC 65.000,00 32.500,00 32.500,00 0,00 
tecnologies de la             
informació en els             
edificis             

Camp 5 Total   22.500,00 11.250,00 11.250,00 0,00 
Foment de la Actuació 10 Campanya de sensibilització ambiental 22.500,00 11.250,00 11.250,00 0,00 
sostenibilitat Actuació 11 Carril bici 0,00 0,00 0,00 0,00 
del desenvolupament              
urbà             
              

Camp 6 Total   1.000,00 500,00 500,00 0,00 
Equitat de gènere Actuació 12 Programa de dones i cooperativisme 0,00 0,00 0,00 0,00 
en l’ús de l’espai Actuació 13 Incorporació del criteri de gènere 1.000,00 500,00 500,00 0,00 
urbà i dels              
equipaments             

Camp 7 Total   271.400,00 135.700,00 135.700,00 0,00 
Programes de millora Actuació 14 Foment de dinàmiques comunitàries en temps de crisi 36.250,00 18.125,00 18.125,00 0,00 
social, urbanística Actuació 15 Integració i social·lització de col·lectius nouvinguts 30.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 
i econòmica Actuació 16 Joves i el seu compromís amb el futur de Miami 37.500,00 18.750,00 18.750,00 0,00 
del barri Actuació 17 Taula de turisme de qualitat-Dinamització col·laborativa 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Actuació 18 Observatori de la Gent Gran 37.500,00 18.750,00 18.750,00 0,00 
  Actuació 19 Coordinació, participació i comunicació 130.150,00 65.075,00 65.075,00 0,00 
              

Camp 8 Total   0,00 0,00 0,00 0,00 
Accessibilitat i Actuació 20 Accesibilitat en la urbanització de l'àmbit 0,00 0,00 0,00 0,00 
supressió barreres             
arquitectòniques             
              

TOTAL 2011     777.195,00 388.597,50 388.597,50 0,00 
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PRESSUPOST 2011 

NUCLI INICIAL DE MIAMI PLATJA NOM ACTUACIÓ 
TOTAL APORTACIÓ LLEI 

DE BARRIS 
APORTACIÓ 

AJUNTAMENT 
APORTACIÓ 

ALTRES 

Camp 1 Total   0,00 261.530,00 261.530,00 0,00 
Millora d’espai Actuació 1 Nova urbanització 404.000,00 202.000,00 202.000,00 0,00 
públic i dotació Actuació 2 Urbanització al voltant de l'equipament nou 0,00 0,00 0,00 0,00 
d’espais verds Actuació 3 Execució de zones verdes al conjunt de la Plaça Jaen fins a la Plaça dels Lliris 119.060,00 59.530,00 59.530,00 0,00 
              
              
Camp 2 Total   25.000,00 12.500,00 12.500,00 0,00 
Rehabilitació i  Actuació 4 Rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis 25.000,00 12.500,00 12.500,00 0,00 
equipament dels  Actuació 5 Punt d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 
elements col·lectius             
dels edificis             
Camp 3 Total   115.000,00 57.500,00 57.500,00 0,00 
Provisió Actuació 6 Equipament nou 0,00 0,00 0,00 0,00 
d’equipaments Actuació 7 Millores en els equipaments esportius 0,00 0,00 0,00 0,00 
per a l’ús col·lectiu Actuació 8 Rehabilitació de l'equipament existent 115.000,00 57.500,00 57.500,00 0,00 
              

Camp 4 Total   15.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 
Incorporació de les Actuació 9 Aules TIC 15.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 
tecnologies de la             
informació en els             
edificis             

Camp 5 Total   62.500,00 31.250,00 31.250,00 0,00 
Foment de la Actuació 10 Campanya de sensibilització ambiental 22.500,00 11.250,00 11.250,00 0,00 
sostenibilitat Actuació 11 Carril bici 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 
del desenvolupament              
urbà             
              

Camp 6 Total   1.000,00 500,00 500,00 0,00 
Equitat de gènere Actuació 12 Programa de dones i cooperativisme 0,00 0,00 0,00 0,00 
en l’ús de l’espai Actuació 13 Incorporació del criteri de gènere 1.000,00 500,00 500,00 0,00 
urbà i dels              
equipaments             

Camp 7 Total   294.700,00 147.350,00 147.350,00 0,00 
Programes de millora Actuació 14 Foment de dinàmiques comunitàries en temps de crisi 36.250,00 18.125,00 18.125,00 0,00 
social, urbanística Actuació 15 Integració i social·lització de col·lectius nouvinguts 30.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 
i econòmica Actuació 16 Joves i el seu compromís amb el futur de Miami 37.500,00 18.750,00 18.750,00 0,00 
del barri Actuació 17 Taula de turisme de qualitat-Dinamització col·laborativa 30.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 
  Actuació 18 Observatori de la Gent Gran 37.500,00 18.750,00 18.750,00 0,00 
  Actuació 19 Coordinació, participació i comunicació 123.450,00 61.725,00 61.725,00 0,00 
              

Camp 8 Total   0,00 0,00 0,00 0,00 
Accessibilitat i Actuació 20 Accesibilitat en la urbanització de l'àmbit 0,00 0,00 0,00 0,00 
supressió barreres             
arquitectòniques             
              

TOTAL 2012     1.036.260,00 518.130,00 518.130,00 0,00 
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PRESSUPOST 2012 

NUCLI INICIAL DE MIAMI PLATJA NOM ACTUACIÓ 
TOTAL APORTACIÓ LLEI 

DE BARRIS 
APORTACIÓ 

AJUNTAMENT 
APORTACIÓ 

ALTRES 

Camp 1 Total   0,00 0,00 0,00 0,00 
Millora d’espai Actuació 1 Nova urbanització 1.800.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 
públic i dotació Actuació 2 Urbanització al voltant de l'equipament nou 400.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 
d’espais verds Actuació 3 Execució de zones verdes al conjunt de la Plaça Jaen fins a la Plaça dels Lliris 278.182,50 139.091,25 139.091,25 0,00 
              
              
Camp 2 Total   40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 
Rehabilitació i  Actuació 4 Rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 
equipament dels  Actuació 5 Punt d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 
elements col·lectius             
dels edificis             

Camp 3 Total   2.205.400,00 1.102.700,00 1.102.700,00 0,00 
Provisió Actuació 6 Equipament nou 1.355.400,00 677.700,00 677.700,00 0,00 
d’equipaments Actuació 7 Millores en els equipaments esportius 600.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 
per a l’ús col·lectiu Actuació 8 Rehabilitació de l'equipament existent 250.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 
              

Camp 4 Total   15.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 
Incorporació de les Actuació 9 Aules TIC 15.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 
tecnologies de la             
informació en els             
edificis             

Camp 5 Total   72.500,00 36.250,00 36.250,00 0,00 
Foment de la Actuació 10 Campanya de sensibilització ambiental 22.500,00 11.250,00 11.250,00 0,00 
sostenibilitat Actuació 11 Carril bici 50.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 
del desenvolupament              
urbà             
              

Camp 6 Total   101.000,00 50.500,00 50.500,00 0,00 
Equitat de gènere Actuació 12 Programa de dones i cooperativisme 100.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
en l’ús de l’espai Actuació 13 Incorporació del criteri de gènere 1.000,00 500,00 500,00 0,00 
urbà i dels              
equipaments             

Camp 7 Total   298.750,00 149.375,00 149.375,00 0,00 
Programes de millora Actuació 14 Foment de dinàmiques comunitàries en temps de crisi 36.250,00 18.125,00 18.125,00 0,00 
social, urbanística Actuació 15 Integració i social·lització de col·lectius nouvinguts 30.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 
i econòmica Actuació 16 Joves i el seu compromís amb el futur de Miami 37.500,00 18.750,00 18.750,00 0,00 
del barri Actuació 17 Taula de turisme de qualitat-Dinamització col·laborativa 32.500,00 16.250,00 16.250,00 0,00 
  Actuació 18 Observatori de la Gent Gran 37.500,00 18.750,00 18.750,00 0,00 
  Actuació 19 Coordinació, participació i comunicació 125.000,00 62.500,00 62.500,00 0,00 
              

Camp 8 Total   100.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
Accessibilitat i Actuació 20 Accesibilitat en la urbanització de l'àmbit 100.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
supressió barreres             
arquitectòniques             
              

TOTAL 2013     5.310.832,50 2.655.416,25 2.655.416,25 0,00 
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PRESSUPOST 2013 

NUCLI INICIAL DE MIAMI PLATJA NOM ACTUACIÓ 
TOTAL APORTACIÓ LLEI 

DE BARRIS 
APORTACIÓ 

AJUNTAMENT 
APORTACIÓ 

ALTRES 

Camp 1 Total   3.378.047,50 1.689.023,75 1.689.023,75 0,00 
Millora d’espai Actuació 1 Nova urbanització 2.493.000,00 1.246.500,00 1.246.500,00 0,00 
públic i dotació Actuació 2 Urbanització al voltant de l'equipament nou 600.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 
d’espais verds Actuació 3 Execució de zones verdes al conjunt de la Plaça Jaen fins a la Plaça dels Lliris 285.047,50 142.523,75 142.523,75 0,00 
              
              
Camp 2 Total   65.000,00 32.500,00 32.500,00 0,00 
Rehabilitació i  Actuació 4 Rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis 65.000,00 32.500,00 32.500,00 0,00 
equipament dels  Actuació 5 Punt d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 
elements col·lectius             
dels edificis             

Camp 3 Total   1.344.600,00 672.300,00 672.300,00 0,00 
Provisió Actuació 6 Equipament nou 1.044.600,00 522.300,00 522.300,00 0,00 
d’equipaments Actuació 7 Millores en els equipaments esportius 300.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 
per a l’ús col·lectiu Actuació 8 Rehabilitació de l'equipament existent 0,00 0,00 0,00 0,00 
              

Camp 4 Total   15.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 
Incorporació de les Actuació 9 Aules TIC 15.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 
tecnologies de la             
informació en els             
edificis             

Camp 5 Total   72.500,00 36.250,00 36.250,00 0,00 
Foment de la Actuació 10 Campanya de sensibilització ambiental 22.500,00 11.250,00 11.250,00 0,00 
sostenibilitat Actuació 11 Carril bici 50.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 
del desenvolupament              
urbà             
              

Camp 6 Total   101.000,00 50.500,00 50.500,00 0,00 
Equitat de gènere Actuació 12 Programa de dones i cooperativisme 100.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
en l’ús de l’espai Actuació 13 Incorporació del criteri de gènere 1.000,00 500,00 500,00 0,00 
urbà i dels              
equipaments             

Camp 7 Total   289.850,00 144.925,00 144.925,00 0,00 
Programes de millora Actuació 14 Foment de dinàmiques comunitàries en temps de crisi 36.250,00 18.125,00 18.125,00 0,00 
social, urbanística Actuació 15 Integració i social·lització de col·lectius nouvinguts 30.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 
i econòmica Actuació 16 Joves i el seu compromís amb el futur de Miami 37.500,00 18.750,00 18.750,00 0,00 
del barri Actuació 17 Taula de turisme de qualitat-Dinamització col·laborativa 32.500,00 16.250,00 16.250,00 0,00 
  Actuació 18 Observatori de la Gent Gran 37.500,00 18.750,00 18.750,00 0,00 
  Actuació 19 Coordinació, participació i comunicació 116.100,00 58.050,00 58.050,00 0,00 
              

Camp 8 Total   150.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 
Accessibilitat i Actuació 20 Accesibilitat en la urbanització de l'àmbit 150.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 
supressió barreres             
arquitectòniques             
              

TOTAL 2014     5.415.997,50 2.707.998,75 2.707.998,75 0,00 
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4.9. Cooperació 
 
4.9.1. Participació ciutadana en la fase de disseny  del 
projecte 
 
El dia 24 de març de 2010 es va realitzar la sessió 
participativa per presentar i discutir el Projecte d’Intervenció 
Integral a la Florida. Aquesta sessió és la continuació del 
procés participatiu que es va iniciar a l’any 2008 per a 
presentar el primer projecte a la cinquena convocatòria de la 
Llei de Barris i de l’any 2009 per a presentar el segon projecte. 
Així doncs, aquesta sessió no es tracta d’un acte aïllat sinó de 
un procés llarg que ja fa tres anys que va començar. 
 
La sessió va realitzar-se al Casal d’avis de Miami Platja i van 
assistir aproximadament una vintena de veïns i veïnes del 
barri de la Florida. Aquesta va comptar amb la presencia del 
Regidor d’Urbanisme i Sostenibilitat, sr. Carlos Cartiel, que va 
fer la benvinguda institucional. La sessió va estar dirigida per 
Jordi Garcia, director de projectes de la Fundació Cirem. 
 
Durant la sessió es van presentar les característiques de la 
setena convocatòria d’ajuts de la Llei de Barris. També es van 
presentar els elements clau de la diagnosis, del projecte i de la 
seva estratègia, que havien estat consensuades en una 
anterior sessió de participació. Finalment, amb l’objectiu de 
contrastar i identificar aspectes del barri que haguessin canviat 
durant aquest últim any, es va passar a consensuar les 
fortaleses i debilitats i, per tant, els aspectes positius que calia 
aprofitar en el plantejament del projecte i els negatius sobre 
els quals calia prioritzar l’actuació del projecte. 
 
 

 
 

Fotografia de la sessió de participació del dia 4 de maig 
 
Al final de l’acte, diverses persones varen signar cartes de 
suport al projecte (veure Annex). Degut a la poca quantitat 
d’entitats que hi ha al barri, la majoria de aquestes cartes 
expressen un suport a títol individual, encara que també hi ha 
cartes signades en representació de entitats. 
 
 
4.9.2. Participació ciutadana en la fase d’execució  del 
projecte 
 
Dins l’estructura organitzativa de la gestió del projecte, està 
previst crear un Consell Social, que tindrà com a funció Les 
seves funcions consistiran en rebre informació del 
desenvolupament del projecte i fer recomanacions i propostes 
(no vinculants) a la Direcció Executiva en relació al seguiment 
i desenvolupament de les accions específiques dels diferents 
programes. En els casos que consideri necessaris, el Consell 
Social constituirà grups de treball, que seran oberts a la 
participació ciutadana.  
 
La Florida és un barri que es caracteritza per tenir una 
població molt heterogènia i fragmentada, i per la manca de 
canals de comunicació establerts i reconeguts entre 
l’administració i la societat civil. El projecte inclou un programa 

destinats a transformar aquesta situació com és el programa 
transversal de coordinació, participació i comunicació del 
projecte. En aquest es preveu fomentar la creació d’una 
interlocució vàlida i representativa dins del barri que permeti 
implementar el projecte amb la legitimitat necessària, establint 
un mecanisme de relacions periòdiques per tal de crear hàbits 
participatius. Per a aconseguir-ho, es preveu la creació d’un 
grup permanent de representants de l’àmbit d’actuació (veïns, 
comerciants, etc.). 
 
Cal assenyalar com l’Aula de noves tecnologies preveu operar 
com a plataforma de foment de la participació ciutadana via 
internet. 
 
4.10. Altres intervencions públiques en el 
mateix àmbit 
 
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp té establerta una línia 
d’actuació intensa i contínua dins el territori de Miami Platja 
per tal de dotar el barri de les infraestructures, serveis i 
recursos que necessita la seva població.  
 
A continuació s’enumeren tot un seguit d’actuacions que 
l’administració local està executant o executarà al Nucli Inicial 
de Miami Platja, independentment de l’aprovació d’aquest 
projecte d’intervenció integral. 
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Urbanisme        
 
 
Actuació: Asfaltat de l’Av. Príncep d’Espanya 
Descripció: Degut a el creixement demogràfic del barri i a la 

inauguració durant l’any 2009 de la nova autovia A-7, 
l’Avinguda Príncep d’Espanya s’ha transformat en un 
dels eixos vertebradors del nucli urbà de Miami Platja. 
 
El lamentable estat que presenta aquest vial a 
conseqüència de la manca d’inversions en 
manteniment realitzades als darrers anys, ha originat  
que l’administració s’hagi proposat la seva adequació 
durant l’any 2010.  
 
 

Pressupost: 1.000.000 € 
Execució: 2010 
 

 
Av. Príncep d’Espanya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensenyament 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ensenyament 
 
 
 
Actuació: Escola d’adults 
Descripció: Esta previst crear una escola d’adults al barri per 

poder donar una major formació a la gent del barri. 
Una casuística habitual al barri és que els joves 
abandonessin d’institut per a posar-se a treballar en 
la construcció sense acabar els estudis secundaris. 
Això determina un nivell educatiu baix al barri que en 
l’actual situació de crisis de la construcció fa difícil la 
reconversió per falta de qualificació.  
 
Davant aquestes mancances es crea l’escola d’adults 
que estarà situada en un equipament municipal, però 
desenvolupada per Ensenyament. 
 

Pressupost: 100.000 € 
Execució 2010-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuació: Construcció d’un Institut d’Educació Secundaria 
Descripció: Actualment els estudiants del barri Florida han d’anar 

amb transport públic fins a d’Institut situat a Mont-roig, 
a més de 15 kilòmetres. Degut a l’important 
creixement del barri l’Ajuntament va demanar al 
Departament d’Ensenyament la construcció d’un IES 
que donés servei amb aquest sector del territori atès 
el gran nombre d’estudiants que han de desplaçar-se 
fins a Mont-roig del Camp. 
 
Actualment, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha 
cedit 5.000 m² -al costat del CEIP Joan Miró- al 
Departament d’Ensenyament per construir un nou 
Institut que ha d’estar en funcionament al 2012.  
 

Pressupost: Aprox. 8.000.000 € 
Execució: 2010 - 2012 
 

 
Futur emplaçament al costat del CEIP Joan Miró 
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Sostenibilitat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Urbanisme 
 
 
Actuació: Projecte de transformació en bulevard de l’avinguda 

de Barcelona 
Descripció: Amb la construcció de la nova variant de l’AP-7 la 

circulació per la N-340, que al seu pas per Miami es 
denomina avinguda Barcelona es veurà reduïda. 
Aquesta nova variant suposarà treure el transit actual 
de l’avinguda Barcelona. Això permetrà fer una 
transformació de l’avinguda que suposarà una gran 
millora per a Miami, ja que actualment és una 
important obstacle que actua com obstacle entre la 
zona residencial i el sector de la costa. 
 
Actualment esta obert el concurs d’idees per a la 
transformació de l’avinguda Barcelona en un bulevard 
que significarà un important rentat de cara de Miami. 
 

Pressupost: 16.000.000 € en diverses fases (en principi 5) 
Execució: La 1a fase, amb un pressupost d’1.000.000 € aprox., 

2009 - 2010 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sanitat 
 
Actuació: Construcció d’un nou CAP 
Descripció: Al costat de les oficines municipals al barri estava 

present un CAP el qual havia quedat petit davant de 
les noves necessitats sorgides amb el creixement 
espectacular de la població al barri durant els darrers 
anys. Per això Sanitat, davant aquesta situació i la 
certa bicefalia que pateix el municipi construeix un 
nou CAP al barri, sent un dels pocs petits municipis 
que tenen més d’un CAP. 
 
Actualment les obres estan quasi acabades i esta a 
punt d’entrar en funcionament. 
 

Pressupost: 1.982.234,66 € 
Execució: Finalitzat l’any 2009 
 

 
Visita a les obres de l’Alcalde al desembre passat 

 
 
 
 

Actuació: Millora de l’enllumenat i de la xarxa d’aigua 
Descripció: A través del Fons Estatal d’Inversió Local es va 

demanar finançament per a millorar l’enllumenat i la 
xarxa d’aigua del sector 1 del barri Florida. 
 
Actualment el projecte es troba finalitzat. 
 

Pressupost: 2.500.000 
Execució: Finalitzat l’any 2009 
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Serveis Socials 
 
Actuació: Banc d’aliments 
Descripció: L’Àrea de Serveis Socials gestiona des del passat 14 

de novembre un banc d’aliments per atendre aquells 
veïns/nes que no tenen les necessitats nutritives 
bàsiques. La iniciativa s’adreça a la població del barri, 
sempre i quan portin empadronats més de tres mesos 
al municipi, que no sobrepassin els barems 
econòmics establerts i aportin la documentació 
personal i econòmica per justificar la seva situació. 
 
L’equip d’atenció primària del barri s’encarrega de 
valorar cada cas i facilitar el lot d’aliments 
proporcional a les característiques familiars. 
 

Pressupost: 100.000 € 
Execució: 2008 - 2009 
 
 
Actuació: Contractació TIS 
Descripció: Per tal d’atendre la creixent demanda ciutadana 

recentment s’ha contractat a una persona per a la 
oficina de Miami. A través d’un Pla d’ocupació s’ha 
contractat una Tècnica d’Integració Social (TIS) que 
actua a l’oficina dels Serveis Socials del barri. 
Aquesta treballa amb col·lectius amb risc presents al 
barri i especialment amb els joves, conjuntament amb 
el Departament de Joventut amb el tema de 
l’absentisme 
 

Pressupost: 50.000 € 
Execució: Finalitzat 
 
 
Com es pot apreciar la repercussió econòmica dels les 
actuacions projectades i realitzades dins de l’àmbit d’actuació  
sobre la ciutadania és de 6.358,32 euros per ciutadà. 
 
 
 
 
 

 
 
4.11. Detall d’actuacions concretes 
 
A continuació es presenta informació detallada sobre el 
contingut de les diferents actuacions que componen el 
projecte d’intervenció integral.  
Cadascuna de les fitxes d’actuació conté informació sobre: 
 
- Títol de l’actuació i camp d’actuació al qual pertany. 
- Breu descripció del contingut de l’actuació. 
- Objectius. 
- Població beneficiària. 
- Dotació econòmica prevista. 
- Calendari de desplegament. 
- Organisme o àrea responsable. 
- Indicadors de realització. 
- Indicadors de resultat / impacte.  
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SUBCAMP 1.1: Pavimentació de carrers  
SUBCAMP 1.2: Col·locació d'arbrat. Formació d'avingudes i passeigs arbrats  
SUBCAMP 1.4: Col·locació o reposició de mobiliari urbà  
SUBCAMP 5.1: Mesures per aconseguir en els edificis i l'espai públic millor eficiència energètica. Implantació de les energies renovables  

 

Actuació 1: Reforma integral de la urbanització en e ls carrers de nucli inicial de Miami  
Descripció de l’actuació 
El barri de la Florida mostra, al llarg de la seva extensió, una urbanització fortament deteriorada a conseqüència de la baixa 
qualitat de l’asfalt utilitzat durant la seva urbanització,  al pas del temps i a les nombroses obres sofertes als darrers anys 
per dotar al nucli urbà dels serveis necessaris. 
Tots aquests factors han originat que actualment existeixi una pavimentació irregular i insegura tant de les voreres com, 
especialment, de la calçada pel trànsit rodat, juntament amb serveis aeris que produeixen una  percepció desendreçada de 
l’entorn, i una manca important de mobiliari urbà i d’arbrat municipal. 
 
Durant l’any 2009, a l‘avinguda Sevilla, Còrdova, Màlaga, Granada, Cadis i als carrers continguts entre aquestes, s’han dut 
a terme -mitjançant el Pla E- les obres d’instal·lació de l’enllumenat (col·locació de 400 fanals) i la millora de la xarxa 
d’aigua.  
 
A través del Pla de Barris es vol dotar a la resta del barri dels mateixos serveis atès la precarietat que presenta actualment 
la major part d’ells..  
 
Donada l’extensió de superfície amb necessitats de millores urbanes, es projecte actuacions en les xarxes de servei 
situades a l’avinguda Veracruz  los Angeles, California, Alemanya, Viena i del Mar, renovació completa de l’asfalt de la 
calçada de tots els carrers entre l’Av. Veracruz i l’Av. Berlin, millora de la pavimentació de les voreres on calgui, col·locació 
d’arbrat  i mobiliari urbà, de forma que es generin uns passejos amables i segurs que connectin el barri amb l’Avinguda de 
Barcelona,N.340 actualment en procés de reconversió en eix urbà.  
 
 

 

Objectius  
Millorar carrers on transitar lliurement amb seguretat, tant 
per als vianants com per als vehicles. 
 

Calendari de desplegament  
2010-2011 Elaboració del projecte tècnic. 
2011-2014 Realització de les obres. 
 

Beneficiaris 
Veïns del barri i visitants. 
 

Organisme o àrea responsable 
Àrea de Serveis Territorials. 

Dotació Econòmica 
Pressupost: 5.000.000 € 
Finançament 

Fons de Barris: 2.500.000 € 
Aportació ajuntament: 2.500.000 € 

 

Indicadors de realització 
1.1: uns 78300 m² de renovació de l’asfaltat dels carrers. 
1.2: 650 arbres col·locats, 5220m de carrer arbrat. 
1.4: 200 papereres i 100 bancs. 
5.1: 124.250 m² amb nou enllumenat i servei d’aigua 
 

Temporalització anual: 
 
 2010      2011              2012         2013              2014 
  0 €       303.000 €        404.000 €    1.800.000 €   2.493.000 € 

Indicadors de resultat/impacte 
Índex de satisfacció dels usuaris. 
Millora de la imatge urbana. 
% del nombre estimat de residents beneficiaris de l'actuació 

 

 
Emplaçament al barri 

 
Vista d’un carrer de l’àmbit d’actuació 

 
Vista Av.Príncep d’Espanya 
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SUBCAMP 1.2: Col·locació d'arbrat per fomentar la formació d'avingudes i passeigs arbrats  
SUBCAMP 1.4: Col·locació o reposició de mobiliari urbà  
SUBCAMP 1.7: Dotació d'espais verds, inclosa la seva urbanització i enjardinament  
SUBCAMP 8.1: Eliminació de barreres arquitectòniques. 

 

Actuació 2: Urbanització al voltant d’equipament no u, creació d’una gran plaça.  
Descripció de l’actuació 
El barri Florida presenta, dins de la seva distribució urbanística, una gran quantitat d’espais públics sense acondicionar que 
originen una important carència per a ser suport i escenari de trobada i relació del veïnat. Al centre neuràlgic de Miami 
Platja podem apreciar un gran buit urbà –únicament omplert per l’esglèsia-, que vol ser transformat, donades les seves 
característiques físiques i la seva immillorable situació geogràfica, en una gran àgora, una plaça on la gent es reuneixi i 
pugui gaudir de l’aire lliure, en resum, un punt de trobada i de relació.  
 
Per aconseguir aquest objectiu es proposa la urbanització complementària d’aquest entorn mitjançant el tractament integral 
de la seva superfície incloent, una pavimentació estructurada que permeti millorar l’accessibilitat a través de l’eliminació de 
barreres arquitectòniques, la plantació de vegetació i la creació d’ombres d’estada, la instal·lació de mobiliari urbà, de 
zones de jocs, d’enllumenat de gran eficiència energètica, en definitiva  el desenvolupament d’un lloc amable i segur per a 
la reunió i trobada de veïns i visitants. 
 
El caràcter i la intenció d’aquesta actuació es veurà reforçada i complementada per la construcció de l’equipament ubicat a 
l’extrem oposat a l’església. 
 

 

Objectius  
Dotar Miami Platja d’un nou espai públic de centralitat que 
fomenta la relació i trobada entre la població resident i 
ocasional. 
 

Calendari de desplegament  
2013          Elaboració del projecte tècnic. 
2013-2014 Realització de les obres. 
 

Beneficiaris 
Veïns del barri i visitants 
 

Organisme o àrea responsable 
Àrea de Serveis Territorials. 

Dotació econòmica 
Pressupost: 1.000.000 € 
Finançament: 

Fons de Barris: 500.000 € 
Aportació ajuntament: 500.000 € 

 

Indicadors de realització 
1.1: 8.800 m² de pavimentació nova 
1.2: 80 arbres col·locats. 
1.4: 20 papereres i 50 bancs. 
1.7: 4.400 m² d'espais verds creats. 
5.1: 50 lluminàries instal·lades d'eficiència energètica. 
8.1: àrea amb barreres arquitectòniques eliminades. 

Temporalització anual: 
2010           2011              2012         2013              2014 
  0 €                 0 €                   0 €        400.000€          600.000 € 
 

Indicadors de resultat/impacte 
Índex de satisfacció dels usuaris. 
Millora de la imatge urbana. 
% del nombre estimat de residents beneficiaris de l'actuació 

 

 
Emplaçament al barri 

 
Vista de l’emplaçament de l’actuació 

 
Vista de l’emplaçament de l’actuació 
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SUBCAMP 1.1: Pavimentació de carrers  
SUBCAMP 1.2: Col·locació d'arbrat per fomentar la creació d'avingudes i passeigs arbrats  
SUBCAMP 1.3: Instal·lació d'enllumenat                            
SUBCAMP 1.4: Col·locació o reposició de mobiliari urbà  
SUBCAMP 1.7: Dotació d'espais verds, inclosa la seva urbanització i enjardinament  
SUBCAMP 5.1: Mesures per aconseguir en els edificis i l'espai públic millor eficiència energètica. Implantació de les energies renovables  
SUBCAMP 8.1: Eliminació de barreres arquitectòniques. 

 

Actuac ió 3: Execució de zones verdes entre la Plaça Jaen i la Plaça Lliris  

Descripció de l’actuació 
El barri de la Florida de Miami Platja presenta una gran quantitat de zones verdes sense desenvolupar que originen un 
greu dèficit alhora de cohesionar socialment aquest nucli urbà difús.  
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp considera imprescindible crear un recorregut paral·lel a l'Av. 
Barcelona que enllaci la Plaça Jaen, la Plaça de la Pau, la Plaça de la Verge de Fàtima i la Plaça dels Lliris, a través 
dels carrers Cuenca i Mont Blanc amb l’objectiu de connectar, mitjançant un agradable passeig, el centre del nucli urbà 
amb el Centre Polivalent de Miami Platja (a través de les actuacions 1 i 11). 
 
Aquesta actuació proposa adequar les places per al bon ús dels ciutadans, millorant l'accessibilitat, eliminant les 
barreres arquitectòniques existents, plantant vegetació, incorporant mobiliari urbà, instal·lant enllumenat de gran 
eficiència energètica, etc, per tal d'aconseguir uns espais de connexió i reunió amables i segurs. 

 

Objectius  
Augmentar la presència de les zones verdes executades a 
l’àmbit fomentant alhora una connexió entre els centres 
neuràlgics de cohesió social existents dins del barri Florida. 
Aquest passeig promocionarà un canvi en les dinàmiques de 
mobilitat existent, modificant pautes de conductes que 
suposaran un increment dels moviments a peu en detriment 
del cotxe. 

Calendari de desp legament  
2010 Elaboració del projecte tècnic. 
2011-2014 Realització de les obres. 
 

Beneficiaris 
Veïns del barri 
 

Organisme o àrea responsable 
Àrea de Serveis Territorials. 

Dotació econòmica 
Pressupost: 870.000 € 
Finançament 

Fons de Barris: 435.000 € 
Aportació ajuntament: 435.000 € 

 

Indicadors de realització 
1.1: 17350 m² de superfície tractada . 
1.2: 200 arbres col·locats. 
1.3: 120 fanals instal·lats 
1.4: 30 papereres i 50 bancs, 5 fonts col·locades. 
1.7: 17350 m² d'espais verds creats. 
5.1: 135 lluminàries instal·lades d'eficiència energètica. 
8.1: puntuals barreres arquitectòniques eliminades. 
 

Temporalització anual: 
     2010         2011            2012          2013          2014 
   93.415€    94.295€    119.060€   278.182,5€  285.047,5€   

Indicadors de resultat/impacte 
Índex de satisfacció dels usuaris. 
Millora de la imatge urbana. 
% del nombre estimat de residents beneficiaris de 
l'actuació 

 

 
Emplaçament al barri 

 
Vista Plaça de Jaén 

 
Vista Carrer Montblanc 
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SUBCAMP 2.2: Reparació de cobertes  
SUBCAMP 2.3: Reparació de façanes  
SUBCAMP 2.4: Millora de les instal·lacions comunes d'aigua, gas, electricitat, telèfon i noves tecnologies 

 
 

Actuació 4 i 5: Rehabilitació d'elements comuns dels blocs d'habi tatges  i Punt d’informació  

Descripció de l’actuació 
Un gran percentatge de les edificacions plurifamiliars que es concentren al llarg de l’Av.Barcelona són de baixa 
qualitat constructiva. L’envelliment i les manipulacions d’ús (tancament de balcons, instal·lacions d’aparells d’aire 
condicionat i antenes, etc), demanen inversions de manteniment i rehabilitació dels seus elements comuns (façanes, 
cobertes, escales i patis) per tal de millorar les condicions d’habitabilitat, de seguretat en l’ús i el paisatge urbà de tota 
l’àrea a intervenir així com l’adequació dels vestíbuls i la instal·lació d’ascensors per tal de millorar l’acessibilitat. 
 
Es pretén difondre a través d’una campanya d’informació entre els veïns afectats i de suport a la presa de decisions 
en relació a les intervencions per tal d’aconseguir realitzar el dictamen tècnic necessari per a la sol·licitud prèvia, que 
permetria sol·licitar els ajuts atorgats per la Generalitat, o per elaborar el projecte tècnic per a la realització de les 
obres. S’instal·larà un punt d’informació ubicat a les oficines municipals de Miami Platja. 
 

 

Objectius  
Millorar les condicions d’habitabilitat dels edificis. 
Millorar l’accessibilitat dels edificis mitjançant la 
instal·lació d’ascensors. 
Millorar el paisatge urbà de la zona. 

Calendari de desplegament  
2009 Creació del Punt d’Informació 
2010 Inici de la campanya informativa i elaboració dels 
projectes tècnics 
2011-2013 Desplegament d’ajuts. 

Beneficiaris 
Residents en els edificis amb problemes d’accesibilitat, 
estructurals i de rehabilitació. 
 

Organisme o àrea responsable 
Àrea de Serveis Territorials. 

Dotació econòmica 
Pressupost: 220.000 € 
Finançament 

Fons de Barris: 110.000 € 
Aportació ajuntament: 110.000 € 

 

Indicadors de realització 
2.2: Nombre de dictàmens (TEDI) o projectes tècnics 

realitzats. 
2.3: Nombre d’ edificis rehabilitats. 
2.4: Nombre de consultes realitzades al punt d’informació 

Temporalització anual  
   2009          2010          2011        2012         2013 
70.000€      20.000 €   25.000 €   40.000 €   65.000 € 

Indicadors de resultat/impacte 
Millora de l’accessibilitat, de les condicions d’habitabilitat, 
qualitat i seguretat dels edificis. 
Millora de l’autoestima general del barri i grau de 
satisfacció dels usuaris directes. 
Millora de la imatge urbana. 

 

 
Emplaçament al barri 

 
Imatge d’Avinguda de Barcelona amb edificis plurifamiliars 

 
Façana a rehabilitar 
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SUBCAMP 3.3: Creació de nous equipaments 

 
 

Actuació 6: Construcció d'un nou equipament social  

Descripció de l’actuació 
La Florida, barri de Miami Platja, té un important dèficit en equipaments, que es concentren a l'extrem més a migdia 
i ponent de l'àmbit. 
 
Es proposa la creació d'un nou equipament en la parcel·la situada entre l'Av. Saragossa i els carrers Diputació i 
Gran Canàries (a l'illa on actualment hi ha l'església), zona d'una gran centralitat dins l'àrea de intervenció. Es farà 
un edifici de múltiples usos socials que doni cabuda a diferents entitats orientades al sector més jove, un mini-
teatre,  així com una biblioteca i mediateca. Caldrà definir i concretar un programa funcional que respongui a les 
necessitats i expectatives d’aquest sector que actualment desenvolupa la seva activitat a l’equipament situat a 
l’Avinguda Màlaga i carrer Sòria, i que es destinarà completament per a la gent gran. 
 
Aquest equipament juntament amb la urbanització del gran buit urbà al que dona façana vol ser un pol d’atracció, 
de trobada, de moviment, en definitiva un nou lloc de centralitat de Miami Platja. 
 

 

Objectius  
Augmentar el nivell dotacional de l'àrea, dèficit històric 
de Miami Platja. 
Millorar la cohesió social de la població. 
 

Calendari de desplegament  
2012 Elaboració del projecte tècnic. 
2013 Realització de les obres. 
 

Beneficiaris 
Veïns del barri 
 

Organisme o àrea responsable 
Àrea de Serveis Territorials. 

Dotació econòmica 
Pressupost: 2.400.000 € 
Finançament 

Fons de Barris: 1.200.000 € 
Aportació ajuntament: 1.200.000 € 

 

Indicadors de realització  
3.3: 1.500 m² d'equipament creat 
 

Temporalització anual  
        2012             2013            
1.355.400 €     1.044.600 € 

Indicadors de resultat/impacte 
Usuaris atesos per l’equipament 
% de la població coberta per l’equipament 
Índex de satisfacció dels usuaris 
Llocs de treball creats/mantiguts 
Nous serveis generats en l’àrea beneficiada 

 

 
Emplaçament al barri 

 
Vista de l’estat actual de l’emplaçament 

 
Vista de l’estat actual de l’emplaçament 
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SUBCAMP 3.2: Rehabilitació integral d'edificis per a l'ús com a equipament  SUBCAMP 3.3: Creació de nous equipaments 

 
 

Actuació 7 : Millores en els equipaments esportius  

Descripció de l’actuació 
Dins de les millores dels equipaments existents es planteja la oportunitat de convertir l'actual camp de futbol de sala  i 
el poliesportiu en un parc esportiu que respongui a les expectatives dels veïns i doni un servei més ampli, amb uns 
usos més actuals. 
 
L'actuació suposaria una petita ampliació de l‘actual poliesportiu, la reforma i adequació dels vestidors existents, amb 
certs problemes d'humitats i de consolidació de sòls, la construcció d’un camp de futbol 7 amb paviment de gespa 
artificial i d’una piscina descoberta d’uns 25x12 m. 
 
Les noves instal·lacions garantirien l'eficiència energètica a nivell lumínic i suposarien una disminució del consum 
d'aigua actual, ja que no disposen d'aixetes temporitzades.  
 

 

Objectius  
Qualificar un equipament esportiu per tal de fomentar les 
relacions entre les residents. 
Aprofitament dels recursos mitjançant instal·lacions 
eficients 

Calendari de desplegament  
2013 Elaboració del projecte tècnic. 
2014 Realització de les obres. 
 

Beneficiaris 
Usuaris de les instal·lacions especificament i residents del  
barri en general. 
 

Organisme o àrea responsable 
Àrea de Serveis Territorials. 

Dotació econòmica 
Pressupost: 900.000 € 
Finançament 

Fons de Barris: 450.000 € 
Aportació ajuntament: 450.000 € 

 

Indicadors de realització 
3.2: 150 m² de vestidors reformats 
3.2: 3500 m² de superfície esportiva renovada 
3.3: construcció d’una nova piscina 
 

Temporalització anual  
      2013           2014 
600.000 €      300.000 € 

Indicadors de resultat/impacte 
Usuaris atesos per l’equipament 
% de la població coberta per l’equipament 
Índex de satisfacció dels usuaris 
Llocs de treball creats/mantiguts 
Nous serveis generats en l’àrea beneficiada 

 

 
Emplaçament al barri 

 
Vista de l’actual camp de fútbol 

 
Vista de l’edifici del Poliesportiu Municipal 

 

 



Projecte d’intervenció integral a la Florida 
 

CAMP 3: PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL·LECTI U 
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SUBCAMP 3.1: Adequació de locals per a l'ús com a equipaments  
SUBCAMP 7.3: Programes de foment del treball.  
SUBCAMP 7.4: Programes de foment de la integració social i cultural per aconseguir millor qualitat de vida al barri. 

 
 

Actuació 8: Rehabilitació d’equipament existent  

Descripció de l’actuació 
L'actuació proposa la reforma interior de l'edifici que actualment conté el consultori de salut, ja que actualment existeix 
un nou CAP situat a l’Avinguda Barcelona, enfront de la Plaça Jaen.. 
 
L'edifici, de propietat municipal, consta de planta baixa i es destinarà a escola de música. 
 
Cal destacar que aquest equipament es vincula al nou eix d'equipaments que conformen el nou CAP del municipi, el 
casal de gent gran i la cornisa d'usos esportius i educatius a l'altre extrem.  
 

 

Objectius  
Augmentar el nivell dotacional del municipi 

Calendari de desplegament  
2012 Elaboració del projecte tècnic. 
2013 Realització de les obres. 
 

Beneficiaris 
Veïns del barri 
 

Organisme o àrea responsable 
Àrea de Serveis Territorials. 

Dotació econòmica 
Pressupost: 365.000 € 
Finançament 

Fons de Barris: 182.500 € 
Aportació ajuntament: 182.500 € 

 

Indicadors de realització 
3.1: 1 equipament rehabilitat 
3.1: 365 m² d'equipament rehabilitat 
7.3: nombre de cursos de impartits i d'alumnes inscrits i 
formats. 
7.4: nombre de cursos i programes d'inserció i acolliment 
desenvolupats i de persones assistides. 
 

Temporalització anual  
       2012           2013 
  115.000 €     250.000 € 

Indicadors de resultat/impacte 
Usuaris atesos per l’equipament 
% de la població coberta per l’equipament 
Índex de satisfacció dels usuaris 
Llocs de treball creats/mantiguts 
Nous serveis generats en l’àrea beneficiada 
 

 

 
Emplaçament al barri 

 
Vista de l’edifici 

 
Vista de l’edifici de les actuals oficines municipals 
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CAMP 4: INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFOR MACIÓ ALS EDIFICIS  

 

 

 

 

SUBCAMP 4.2: Aules d’informàtica i de noves tecnologies 

Actuació 9. Aula de noves tecnologies 
 
Descripció de l’actuació 
 
Les noves tecnologies ofereixen un enorme ventall de possibilitats en el món de la informació i de la participació ciutadana, i el coneixement sobre el seu ús 
ha esdevingut indispensable per a la integració social, cultural i laboral de les persones. La Florida i Miami Platja és una zona de concentració de població en 
risc d’exclusió social i nivell formatiu baix i no té cap servei orientat a la formació sobre la nova societat de la informació. El projecte planteja la creació d’una 
aula de noves tecnologies destinada a evitar el risc d’estratificació digital entre la població del barri, a l’antic CAP de Miami Platja, dins l’àmbit dintervenció, 
considerant l’alfabetització digital com un procés d’aprenentatge col·laboratiu que va més enllà de la formació instrumental en informàtica per tal 
d’acompanyar les persones que participen a fer el seu procés particular i col·lectiu de reconèixer i assimilar els nous models comunicacionals, informacionals 
i relacionals de la societat en xarxa. El servei s’estructura sobre els següents eixos: a) és una plataforma per a la participació de la ciutadania; b) és una eina 
instrumental amb caràcter introductori a les TIC, c) és un recurs que facilita la integració social i laboral, obert a tota persona que ho desitgi; i d) és un espai 
de promoció de la creativitat i la innovació de la cultura i l’esbarjo. 
 
El programa preveu adequar un espai que allotgi l’aula de noves tecnologies i adquirir el material informàtic, així com contractar un tècnic que organitzi i 
dinamitzi els serveis que ofereixi aquest programa. Més concretament, el tècnic realitzarà les següents funcions: orientació tècnico-pedagògica i atenció 
personalitzada a les persones i entitats usuàries del servei; definició de continguts específics en funció de les necessitats detectades i execució de les 
accions pertinents; creació d’instruments tecnològics, materials pedagògics i espais digitals per la informació i la participació; disseny dels instruments de 
seguiment i avaluació dels grups i les activitats; definir les polítiques de difusió de les iniciatives del centre per tal de què arribin a la població potencialment 
usuària; mantenir els espais de coordinació amb els Serveis Municipals, amb els altres programes del projecte d’intervenció integral, i amb altres iniciatives 
que es duguin a terme al barri i el municipi.  
  

Objectius 
 
a) Alfabetització digital de la població del barri, en especial els joves, la 
gent gran, els nouvinguts i totes aquelles persones que no tenen mitjans 
propis per a accedir a les noves tecnologies. 
b) Donar a conèixer el món digital i les oportunitats que aquest ofereix. 
c) Desenvolupament d’habilitats i capacitats que facilitin la integració social 
i laboral dels usuaris. 
d) Foment de la participació ciutadana de forma que aquest recurs sigui un 
instrument per a tota comunitat que s’adapti a la realitat dels veïns, entitats 
i serveis de la zona.  
 
Beneficiaris 
 
Ciutadans i entitats del barri. 
 
Organisme o àrea responsable 

 
Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
 
Dotació econòmica 
 
Pressupost: 100.000 € 
Finançament:  Fons de Barris (50.000 €) 
                        Aportació ajuntament (50.000 €) 
 
 

Temporalització anual 
 

                                      2011              2012              2013              2014 
 
Sou del tècnic                 - €             15.000 €        15.000 €         15.000 € 
Adequació del local     65.000 €            - €                 - €                  - € 
i material informàtic               
Total                            65.000 €       15. 000 €        15.000 €         15.000 € 
 
Calendari de desplegament 
 

2011 
Adequació del local i adquisició dels equips informàtics 
Contractació del tècnic 
2011-2013 
Organització dels cursos i activitats 
Seguiment dels resultats  
 
Indicadors de realització 
 

- Aula habilitada, Tècnic contractat 
- Nº d’activitats realitzades  
 
Indicadors de resultat/impacte 
 

- Índex de satisfacció dels usuaris. 
- Millora de les habilitats informàtiques de la població. 
- Millora de la integració social i laboral de la població en situació de vulnerabilitat. 
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CAMP 5: FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPA MENT URBÀ  
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SUBCAMP 5.1: Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai públic millor eficiència energètica  
SUBCAMP 5.2:Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai públic l’estalvi en el consum d’aigua  
SUBCAMP 5.3: Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai públic el reciclatge de residus 

Actuació10. Campanya de sensibilització ambiental 
 
Descripció de l’actuació 
 
La nostra actitud i la nostra conducta cap a la sostenibilitat és un assumpte personal, intransferible i íntim. Podem enganyar a tots, excepte a 
nosaltres mateixos, perquè la qüestió ambiental és una qüestió de presa de decisions: Vull, llavors puc; reflexiono, llavors faig. Coneixements, 
percepcions, conductes i actituds són dimensions que, en conjunt, conformen el concepte de consciència. La consciència contribueix a la formació 
integral de la persona, a la seva educació a tots els nivells. Així doncs, l’educació ambiental ha de ser l’activador de la consciència ambiental de la 
persona. 
 
En el marc de preservar el medi i conscienciar la ciutadania, es pretén portar a terme tallers i campanyes de sensibilització ambiental amb el fi que 
activin la consciència ambiental dels veïns i veïnes de l’àmbit d’intervenció, en especial la població infantil conjuntament amb el CEIP Joan Miró. Les 
accions seran: 

- Campanya per fomentar la recollida selectiva: es tracta de sensibilitzar la població resident de la importància de realitzar una recollida 
selectiva, emfatitzat la realitzada per l’Ajuntament arrel de la intal.lació dels nous contenidors soterrats. 
- Campanyes de prevenció de residus: es pretén implicar als establiments comercials en pràctiques ambientals correctes, i molt 
especialment en la reducció dels residus comercials  
- Campanya d’estalvi de l’aigua: es tractaria donar consell pràctics que es poden aplicar diàriament en casa per poder estalviar aigua, a la 
vegada que indicar els beneficis d’estalvi de cadascuna de les accions recomanades. Això resulta important degut al gran consum d’aigua 
deguda a la tipologia d’edificacions del barri on hi ha presents moltes piscines i jardins de gespa. 
- Campanya d’estalvi d’energia: donar una sèrie de consell i informacions amb trucs i hàbits que permeten estalviar energia sense suposar 
un gran esforç farà a les persones ser conscients que de manera fàcil poden obtenir un important estalvi energètic i econòmic. 
- Campanya de sensibilització contra els abocadors incontrolats: A la diagnosis s’ha fet esment de la importància dels abocadors incontrolats 
a Miami. Si bé aquest abocadors no estan dins de l’àmbit, una part de la població que aboca els residus en aquestos si que resideixen en 
l’àmbit. Per aquest motiu es important actuar sobre la sensibilització en prevenir i evitar els abocaments incontrolats en diferents punts i fins i 
tot intentar realitzar alguna campanya de neteja d’aquest abocadors, com ja esta realitzant l’Ajuntament.  
- Programa d’educació ambiental a l’escola: desenvolupar un programa d’educació ambiental a l’escola es de vital importància per completar 
l’educació dels infants. La conscienciació ambiental dels joves resulta important ja que aquests són el futur del barri i són una bona eina per 
incidir en la conscienciació dels pares. 

 

 

 

 

Objectius 
 
a) Sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre la importància 
d’aprofitar els recursos naturals de manera racional. 
b) Aconseguir inculcar hàbits més sostenibles entre la ciutadania. 
c) Completar la formació acadèmica dels escolars del barri amb 
l’educació ambiental. 
 
Beneficiaris 
 
Residents del barri 
 
Organisme o àrea responsable 

 
Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
Dotació econòmica 
 
Pressupost: 90.000 € 
Finançament:  Fons de Barris (45.000 €) 
                        Aportació ajuntament (55.000 €) 
 
 
 
 
 

Temporalització anual 
 
                                2011              2012              2013              2014 
 
Edició i publicació 
de fulletons           22.500 €        22.500 €        22.500 €         22.500 € 
Total                     22.500 €        22.500 €        22.500 €         22.500 € 
 
Calendari de desplegament 
 
2011-2014  
Preparació i desenvolupament de les diferents campanyes 
 
Indicadors de realització 
 
- Nombre de campanyes realitzades. 
- Nombre de fulletons impresos. 
- Nombre d’alumnes assistents a les classes 
 
Indicadors de resultat/impacte 
 
- Augment del reciclatge. 
- Disminució de residus generats. 
- Disminució del consums d’energia energia i d’aigua.  
- Reducció de la presencia d’abocadors. 
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SUBCAMP 5.4: Foment de la mobilitat sostenible: formació de carrils bici i nous itineraris de vianants  

 
 

Actuació 1 1: Implantació d'un carril bici  

Descripció de l’actuació 
L’extrema planeïtat de l’emplaçament, així com l’existència d’uns sobredimensionats carrers fan del barri Florida un 
lloc ideal per a plantejar un carril bici.  
 
En la decisió de millorar els espais de circulació i convivència en tota l’àrea d’actuació, i aprofitant la necessitat de 
reurbanitzar la zona pel seu estat deteriorat, aquesta actuació pretén potenciar la mobilitat sostenible adequant l’espai 
per a la circulació d’aquest tipus de vehicles i garantitzar un espai segur i protegit als usuaris, molt beneficiós en un 
teixit de densitat mitja-baixa on els desplaçaments de curta-mitja distància són molt freqüents. 
 
La creació d’un circuit tancat de carril bici que nodreixi la zona des dels carrers amb direccions paral·lela a eixos 
principals però d’un caràcter més amable, contaminats de zones verdes i que  conecten la xarxa d’equipaments 
públics, es vol formalitzar, més que definint un carril únic d’ús exclusiu, facilitant la circulació a zones i encreuaments 
perillosos, amb una bona senyalització, amb la ubicació de diferents zones per aparcament. 
 
Cal assenyalar que l’actuació tambè contempla la realització d’una campanya de foment de l’us de la bicicleta al barri. 
 

 

Objectius  
Potenciar la mobilitat sostenible dins l’àmbit d’actuació 

Calendari de desplegament  
2012 Elaboració del projecte tècnic i inici de les obres. 
2013-2014 Continuació i finalització de les obres. 
 

Beneficiaris 
Veïns del barri. 
 

Organisme o àrea responsable 
Àrea de Serveis Territorials. 
 

Dotació econòmica 
Pressupost: 140.000 € 
Finançament 

Fons de Barris: 70.000 € 
Aportació ajuntament: 70.000 € 

 

Indicadors de realització 
5.4: 3400 m de carril bici. 
5.4: 15 aparcaments de bicicletes. 

Temporalització anual  
    2012              2013             2014 
 40.000 €        50.000 €      50.000 € 

Indicadors de resultat/impacte 
Índex de satisfacció dels usuaris. 
Millora de la imatge urbana. 
Reducció en l’ús del cotxe dels residents. 

 

 
Emplaçament al barri 

 
Carrer on s’implantarà el carril bici 

 
Carrer on s’implantarà el carril bici 
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CAMP 6: EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I  DELS EQUIPAMENTS  

 

 

SUBCAMP 6.2: Programes i tallers de participació en el disseny de les ciutats sota la perspectiva de gènere  
SUBCAMP 7.3: Foment del treball 

Actuació 12. Programa Dones i cooperativisme 
 
Descripció de l’actuació 
 
Al barri hi ha un nombrós col·lectiu de dones en situació de risc d’exclusió social. Es tracta sobretot de dones grans, dones immigrants i dones que 
no estan inserides en el mercat laboral formal i que treballen a casa fent feines domèstiques que no estan reconegudes. Una bona manera de 
reconeixer aquesta feina domèstica i professionalitzar-la es a través del sector emergent de serveis a les persones, especialment él subsector de 
serveis d’atenció a la dependència, principalment gent gran. Uns serveis a les persones que s’ha d’entendre de forma integral, tant atenció social, 
com sanitària, com educativa, com d’oci i turisme, com immobiliària, d’assegurances, etc., especialment cercant la qualitat i qualificació. Aquest 
sector, especialment el d’atenció a gent gran, actualment esta demandant mà de obra, de diferents nivells de qualificacióm, tots ells amb un grau 
elevat de seguretat.  
 
Les oportunitats territorials que ofereix aquest sector emergent reclama començar a posicionar-se. Així el projecte preveu implementar un programa 
per tal d’informar, sensibilitzar i animar al col·lectiu de dones de l’àmbit per a que apostin per a dedicar-se, bé com a emprenedores bé com a 
treballadores, a aquest sector. Amb la millora de les competències i del nivell d’autonomia econòmica de les dones, es pretén per un costat fomentar 
el treball femení de qualitat i emprenedor i per l’altra diversificar le’conomia del barri. Donat el sector i el col·lectiu, es farà un especial èmfasi en el 
foment del cooperativisme. Aquest programa anirà complementat de manera important pel programa de Treball als Barris.  
 
El programa vol realitzar accions orientatives sobre les dones del barri: 

- Contractar un/atècnic/a que es dediqui a temps complert a la dinamització del programa 
- Fomentar una millor qualificació i formació entre el sector femeni. Serà important donar facilitats i incentius a les dones perquè puguin 
formar-se (pagar el transport públic, xecs cangurs...) 
- Dinamitzar la creació de cooperatives: incentivar la creació de nous negocis ajudant i assessorant en tots els tràmits de creació, realitzar 
un seguiment de les noves empreses i ajudar la seva promoció... 

 

Objectius 
 
a) Fomentar la millora de la formació i ocupació de les dones i la seva 
autonomia econòmica dins la família. 
c) Incentivar la creació de cooperatives de dones en el sector del servei a 
les persones 
d) Diversificar l’economia del barri 
 
Beneficiaris 
 
Dones residents al barri. 
 
Organisme o àrea responsable 

 
Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
 
Dotació econòmica 
 
Pressupost: 200.000 € 
Finançament:  Fons de Barris (100.000 €) 
                        Aportació ajuntament (100.000 €) 
 

 
 
 
 
 

Temporalització anual 
 
                               2011                 2012 
 
Sou del tècnic        40.000 €          40.000 € 
Pla d’acció             25.000 € 
Foment formació    20.000 €          20.000 € 
Creació empreses 10.000 €           30.000 € 
Material                   5.000 €           10.000 €   
Total                     100.000 €        100.000 €      
 
Calendari de desplegament 
 
 
2011-2012 
Organització de les activitats 
Seguiment dels resultats  
 
Indicadors de realització 
 
- Tècnic contractat 
- Nombre d’atencions realitzades  
 
Indicadors de resultat/impacte 
 
- Índex de satisfacció de les dones participants i de les associacions. 
- Nombre d’empreses generades. 
- Nombre de llocs generats 
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CAMP 6: EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I  DELS EQUIPAMENTS  

 

 

 

 

 

SUBCAMP 6.3: Programes i tallers de participació en el disseny de les ciutats sota la perspectiva de gènere 

Actuació 13 Incorporació de criteris de gènere 
 
 
Descripció de l’actuació 
 

El programa vol crear un equip de treball, sota la perspectiva d’equitat de gènere, que estableixi els criteris a seguir relacionats amb el model urbà i 
amb la incorporació i visibilitat de les dones, en relació al projecte en general i als seus programes en particular. 

Cada programa incorporarà en el seu desenvolupament uns criteris per assegurar diferents aspectes que garanteixin l’equitat de gènere, ja sigui en 
temes de seguretat, d’accessibilitat, de presència de les dones, de participació en general. Aquest programa és mostra com a transversal al 
programes urbanístics 

El programa constarà de diverses fases: 

Fase 1.Treball intern interdisciplinar dins de l'Ajuntament per determinar les limitacions i potencialitats tècniques a tenir en compte per 
estudiar la incorporació dels criteris d'equitat de gènere, en les actuacions d'espai públic i equipaments contingudes en el PII. 

Fase 2. Diagnosi incorporant la perspectiva de gènere(3/4 mesos): Aquesta diagnosi es realitzarà per part d'un equip professional. De 
manera paral.lela es treballaria amb grups de discussió formats per dones i homes que avaluaran les dificultats que tenen per al 
desenvolupament de la vida quotidiana. 

Fase 3. Taller participatiu. 

Fase 4.  Estudi de programació de l'equipament o de l'espai públic per a determinar els usos 

Objectius 
 

a) Incorporar els criteris de gènere al model urbà del barri 
b) Assegurar una visió transversal d’igualtat de gènere en el conjunt 

dels programes del projecte  
 

Beneficiaris 
 
Veïnes i veïns residents al barri. 
 
Organisme o àrea responsable 

 
Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
 
Dotació econòmica 
 
Pressupost: 5.000 € 
Finançament:  Fons de Barris (2.500 €) 
                        Aportació ajuntament (2.500 €) 
 

 
 
 
 
 

Temporalització anual 
 
                           2010        2011        2012        2013         2014 
Col.laboració    1.000 €     1.000 €    1.000 €    1.000 €    1.000 € 
externa 

  
Total                 1.000 €     1.000 €    1.000 €    1.000 €   1.000 € 
 
Calendari de desplegament 
2010 

    Creació del grup de treball i del mètode de treball.  
 
2011-2014 
Aplicació dels criteris als diferents programes. Seguiment de l’aplicació i avaluació  
 
Indicadors de realització 
 
- Grup constituït 
- Criteris definits 
- Nombre de programes amb els criteris incorporats  
 
Indicadors de resultat/impacte 
 
- Grau de satisfacció de les dones en la implementació dels criteris. 
- Avaluació positiva de les dones de la definició i de la implementació dels criteris  
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CAMP 7: PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI  

 

 

SUBCAMP 7.4: Programes de foment de la integració social i cultural per a aconseguir millor qualitat de vida al barri 

Actuació 14. Foment de dinàmiques comunitàries en t emps de crisi 
 
Descripció de l’actuació 
 
Accelerat per la nova conjuntura econòmica, hi ha a l’àmbit d’intervenció un creixent nombre de famílies amb precarietat econòmica. L’Ajuntament, 
en col·laboració amb entitats com la Fundació Clariana, ha engegat programes de cobertura d’aquesta necessitat, com un Banc d’Aliments i Roba. 

 
El Pla de Barris pretén complementar aquestes iniciatives amb la generació de noves dinàmiques comunitàries de cohesió social i construcció 
d’identitat de barri. En èpoques de dificultats econòmiques, aquesta innovació ha de permetre la creció de nous marcs conceptuals col·lectius 
d’ajuda mútua, d’autovaloració positiva, de sentiment de capacitat del barri de sortir-se’n conjuntament. 
 
Aquesta dinàmica creativa es desenvoluparà a través de la metodologia d’Investigació-Acció Participativa. Arran de la resolució de problemes, els 
investigadors i els actors del problema acaben generant un model i un coneixement, que es pot capitalitzar en forma d’aportació al món del 
coneixement. Per això, aquest programa es coordinarà amb el món de la investigació aplicada.  

S’espera la creació de mecanismes comunitaris com un pla de voluntariat (organització per col·laborar en les diferents tasques que es vagin 
generant, com podria ser la recaptació d’aliments, l’emmagatzemmatge, la distribució dels mateixos, la difusió en campanyes, la gestió dels 
recursos, la recopilació de base de dades, etc) i la creació d’una taula de responsabilitat social del barri, de detecció i cobertura de necessitats 
socials emergents. 

Finalment. tota aquesta actuació pot servir per reactivar processos econòmics en concepte d’inserció laboral amb noves vies per fer desenvolupar 
tasques laborals als aturats del barri. 

 

 

Objectius 
 
a) Conèixer la problemàtica del col·lectiu amb risc social del barri. 
b) Fomentar la integració social de les persones. 
c) Aprendre i desenvolupar noves dinàmiques comunitàries 
 
Beneficiaris 
 
Població resident al barri i del municipi en general.  
 
Organisme o àrea responsable 

 
Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp. 
 
Dotació econòmica 
 
Pressupost: 160.000€ 
Finançament:  Fons de Barris (80.000 €) 
                        Aportació ajuntament (80.000 €) 
 
 
 
 
 

    Temporalització anual 
 

                                   2010            2011              2012              2013           2014 
 

Sou del personal       15.000 €      30.000 €      30.000 €        30.000 €      30.000 € 
Material                         -                 6.250 €       6.250 €          6.250 €         6.250 €  
Total                          15.000 €      36.250  €     36.250 €        36.250 €      36.250 € 
 
Calendari de desplegament 
 

2010-2011  
Contractació del personal  
 
2011-2013  
Posada en funcionament del programa 
Detecció de necessitats i tasques d’orientació 
Confecció de models a partir de proves pilot 
Seguiment dels resultats 
 
Indicadors de realització 
 

- Professionals contractats. 
- Nombre de persones ateses. 
- Número de proves pilot 
 
Indicadors de resultat/impacte 
 

- Índex de satisfacció dels usuaris. 
- Millora de la integració de les persones a la vida social 
i l’ús dels recursos i serveis del barri i el municipi. 
- Millora de la cohesió social del barri. 
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SUBCAMP 7.4: Programes de foment de la integració social i cultural per a aconseguir millor qualitat de vida al barri 

Actuació 15. Programa d’integració i socialització d e les persones nouvingudes 
 
Descripció de l’actuació 
 
Degut a les seves característiques, Miami Platja i, per tant, la Florida és una zona de concentració de població immigrant i conté un alt percentatge 
de persones d’origen extracomunitari. Tot i que ha frenat en sec l’arribada de noves persones, els que ja hi viuen tenen necessitats d’integració, i 
més se n’esperen donada la precarietat del mercat laboral. Un dels principals contactes de les persones immigrants amb l’administració local es 
dóna a l’oficina d’atenció al ciutadà i de acció social , situada a les dependències de l’Ajuntament a Miami Platja.  
 
Es preveu assignar un espai per al desenvolupament d’aquest programa a l’oficina d’atenció al ciutadà, dotat dels recursos humans necessaris, per 
tal de donar servei a aquestes persones nouvingudes. S'han previst les següents activitats: 
 

- Servei d’integració: entrevistes d’orientació i seguiment de les persones contactades. En cas de detectar necessitats específiques, aquestes 
es derivarien als respectius serveis municipals. Aquest servei pretén establir un contacte especial i personal amb els les persones 
immigrants, detectar possibles necessitats i oferir-los informació sobre els diferents recursos i serveis als quals poden accedir tant al barri 
com a la resta del municipi, per tal d’orientar-los i facilitar la seva integració. També es proposa establir un circuit que permeti fer un 
seguiment específic per a aquestes persones. 

- Suport especialitzat als tècnics de l’oficina d’atenció al ciutadà. En especial, s’assesorarà als tècnics que es troben en el “front-office” i que 
atenen en primera instància als ciutadans. Pretenem que amb aquesta actuació es millori significativament la qualitat de l’atenció al ciutadà. 

- L’elaboració i edició de material informatiu i d'orientació, que es distribuirà a les persones ateses.  
 

 

Objectius 
 
a) Facilitar l’acollida de les persones nouvingudes al barri. 
b) Fomentar la integració social de les persones nouvingudes. 
c) Detectar possibles necessitats de la població nouvinguda i 
orientar-los cap als serveis municipals adients. 
 
Beneficiaris 
 
Població d’origen estranger resident al barri.  
 
Organisme o àrea responsable 

 
Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp. 
 
Dotació econòmica 
 
Pressupost: 120.000 € 
Finançament:  Fons de Barris (60.000 €) 
                        Aportació ajuntament (60.000 €) 
 
 
 
 
 

Temporalització anual 
 

                                2011              2012              2013              2014 
 
Sou del tècnic      25.000 €       25.000 €        25.000 €         25.000 € 
Material                  5.000 €         5.000 €          5.000 €           5.000 € 
Total                     30.000 €      30.000 €        30.000 €         30.000 € 
 
Calendari de desplegament 
 

2010 
Selecció del tècnic i confecció del projecte d’acollida i integració  
2011-2014  
Posada en funcionament del programa 
Detecció de necessitats i tasques d’orientació  
Seguiment dels resultats 
 
Indicadors de realització 
 

- Tècnic contractat. 
- Nombre de persones ateses. 
 
Indicadors de resultat/impacte 
 

- Índex de satisfacció dels usuaris. 
- Increment de la participació de les persones nouvingudes a la vida social 
i l’ús dels recursos i serveis del barri i el municipi. 
- Percepció de la millora de la cohesió social del barri. 
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SUBCAMP 7.4: Programes de foment de la integració social i cultural per a aconseguir millor qualitat de vida al barri 

Actuació 16. Joves i el seu compromis amb el futur de Miami 
 
Descripció de l’actuació 
 
Aquest projecte considera que per tal d’impulsar un procés de regeneració urbana i construir un model de barri amb un projecte col·lectiu cal que els 
joves participin en la vida social com a membres de ple dret, amb capacitat d’influència i decisió. Actualment resulta de vital importància mobilitzar a 
aquest joves per tal que es comprometin en el futur del barri. Per això cal reconèixer-los com un col·lectiu de futur, que té interessos específics, 
necessitats i problemes concrets, amb una estètica i preferències diferenciades de la resta de col·lectius.  
  
Miami Platja és el nucli de Mont-roig del Camp que té un major percentatge de població jove, i també un dels que presenta una major proporció de 
persones immigrants, moltes d’elles joves, que presenten un risc d’exclusió per motius de diferències econòmiques, racials, religioses, etc. Cal 
destacar la presència de problemes relacionats amb l’aprenentatges i el baix nivell educatiu degut a l’abandonament dels estudis per anar a 
treballar. També hi ha una manca de mobilitat degut a la manca de transport públic eficient.  
 
El barri compta des de fa poques setmanes amb un Casal de Joves dins l’àmbit del Pla. Aquest projecte preveu contractar un tècnic/educador de 
carrer que, tenint com a referència aquest Casal i amb el projecte de nou equipament al centre de Miami (una altra actuació d’aquest Pla) es posi en 
contacte amb els grups de joves del barri, detecti quins són els seus interessos i necessitats, els doni informació sobre recursos disponibles al 
municipi, els ofereixi ajuda i orientació, en especial en temes laborals i de formació i gestioni possibles conflictes. El seu objectiu principal serà 
canalitzar de manera positiva les seves inquietuds mitjançant l’organització d’activitats diverses amb un nivell d’autogestió creixent i amb una 
voluntat d’arribar, al final del Pla de Barris, a concretar consensuadament amb ells els reptes de la Florida i de Miami i la seva visió estratègica del 
futur en aquest barri. 
 

Objectius 
 
a) Fomentar la implicació dels i les joves en la construcció del barri, 
dissenyant amb ells activitats que canalitzin de manera positiva les 
seves inquietuds. 
b) Detectar i atendre les necessitats de la població jove del barri. 
c) Fomentar la interacció entre els joves superant els estereotips de 
gènere, d’origen, de classe social, etc.  
d) Fomentar l’establiment d’hàbits saludables. 
e) Intentar fomentar la formació reglada per tal que els joves tinguin 
més i millors possibilitats laborals futures 
 
Beneficiaris 
 
Joves del barri. 
 
Organisme o àrea responsable 

 
Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp. 
 
Dotació econòmica 
 
Pressupost: 150.000 € 
Finançament:  Fons de Barris (75.000 €) 
                        Aportació ajuntament (75.000 €) 
 
 
 
 
 

Temporalització anual 
 
                                2011              2012              2013              2014 
 
Sou dels tècnics    30.000 €      30.000 €        30.000 €         30.000 € 
Material                   7.500 €         7.500 €         7.500 €           7.500 € 
Total                      37.500 €      37.500 €        37.500 €        37.500 € 
 
Calendari de desplegament 
 
2010 
Selecció del tècnic dinamitzador/educador de carrer 
2011-2014 
Dinamització del Casal de Joves 
Detecció de necessitats i tasques d’orientació dels joves 
Organització d’activitats  
Seguiment dels resultats 
 
Indicadors de realització 
 
- Tècnics contractats 
- Nombre d’activitats organitzades 
- Nombre de joves participants 
 
Indicadors de resultat/impacte 
 
- Índex de satisfacció dels joves participants. 
- Millora de la cohesió social del barri.   
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SUBCAMP 7.2: Programes de promoció local i turística 

Actuació 17. Taula de turisme de qualitat - dinamit zació col·laborativa 
 
Descripció de l’actuació 
 
El turisme és un dels pilars de l’economia de Mont-roig del Camp, de Miami Platja i de la Florida. No obstant, el sector presenta una sèrie de dèficits sobre els 
quals el projecte pretén actuar, entenent que es tracta d’una activitat econòmica important que actua com a motor de l’economia local, empenyent altres 
activitats. El sector turístic de Miami Platja presenta una sèrie de problemàtiques com són:  

− L’estacionalitat. Es tracta d’un model força estacional basat en el turisme de sol i platja típicament estival. Això marca un gran contrast hivern-estiu i és 
especialment significativa la manca d’ingressos de moltes famílies durant l’hivern per la falta de treball. 

− L’estancament de l’oferta. Existeix una manca de modernització i manteniment d’infraestructures, essent especialment important la falta d’una adequada 
senyalització turística.  

− La poca diversificació de l’oferta. L’oferta es concentra en càmpings o segona residència i a més l’oferta d’activitats que poden realitzar els turistes 
durant la seva estada no és gaire àmplia. 

− La poca estratègia conjunta coma territori, en el que l‘estratègia conjunta pot aportar salts de creixement i competitivitat que no pot l’estratègia individual. 
 
En aquest sentit el sector turístic de Miami Platja necessita una empenta que li permeti adaptar-se a les exigències de la demanda i poder competir amb els 
nuclis propers. Actualment el turisme es mostra com un activitat de vital importància per al desenvolupament local en la conjuntura econòmica actual en la que el 
sector motor, la construcció, ha perdut molta força. Es vol promocionar el sector turístic de Miami Platja des de la planificació conjunta i el treball col·laboratiu del 
sector (empreses, ajuntament, etc) per tal fer-lo més competitiu. Les actuacions previstes per al desenvolupament del programa són: 

a) Constitució d’una Taula pel Turisme de Qualitat 
b) Elaboració de un Pla Conjunt de Promoció Turística de Miami. 
b) Organització d’activitats de foment del turisme, buscant augmentar i diversificar l’oferta. 
c) Millores en la senyalització turística. 

 

Objectius 
 
a) Dinamitzar el sector turístic de Miami Platja 
b) Fomentar un turisme de major qualitat i sostenible 
c) Aconseguir estratègia conjunta de territori 
 
Beneficiaris 
 
En general els habitants de l’àrea d’intervenció. De forma més directa el 
comerciants i persones del sector turístic de l’àrea d’intervenció. 
 
Organisme o àrea responsable 

 
Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
Dotació econòmica 
 
Pressupost: 95.000 € 
Finançament:  Fons de Barris (47.500 €) 
                        Aportació ajuntament (47.500 €) 
 
 
 
 
 

Temporalització anual 
 

                                2012              2013              2014 
 

Elaboració del        25.000 €             -                      -  
Pla i la Taula 
Organització             5.000 €        25.000 €         25.000 € 
d’activitats 
Senyalització               -                 7.500 €           7.500 € 
Total                       30.000 €        32.500 €         32.500 € 
 
 
Calendari de desplegament 
 
2012-2014  
Creació de la Taula de Turisme de Qualitat 
Elaboració i aplicació del Pla de promoció turística 
Organització d’activitats 
Habilitació de la nova senyalització turística 
 
Indicadors de realització 
 
- Taula creada, Pla elaborat 
- Activitats organitzades 
- Nova senyalització instal·lada 
 
Indicadors de resultat/impacte 
 
- Nombre de visitants a Miami Platja 
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SUBCAMP 7.4: Programes de foment de la integració social i cultural per a aconseguir millor qualitat de vida al barri 

Actuació 18. Observatori de la Gent Gran 
 
Descripció de l’actuació 
 
Actuació destinada al sector de la gent gran a la Florida, relacionada amb altres actuacions sobre aquesta temàtica, especialment la concentració 
d’espai i activitat per a la gent gran a la sala polivalent de Miami Platja. La resta d’activitats (biblioteca, casal jove, etc, passarien a desenvolupar-se 
al nou equipament al centre geogràfic de Miami Platja)   
 
Amb la creació de l’Observatori de la Gent Gran es vol conèixer l’evolució i situació socioeconòmica d’aquest col·lectiu al barri, dins el context 
municipal per atendre les necessitats que han sorgit en els últims anys, on la gent gran cada cop ha de tenir una major atenció individualitzada per 
resoldre les seves necessitats. Per això resulta necessari fer un estudi profund sobre les temàtiques en aquest àmbit per anar desglossant nous 
reptes de futur encarats a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i les succesives entrades de nous habitants en aquestes edats que amb 
aquest Observatori de la Gent Gran es poden anar actualitzant les noves demandes socials que es vagin generant.  
 
A la vegada que es volen veure les necessitats més habituals de la gent gran, també ha de servir per estructurar les noves dinàmiques socials, 
relacionades amb l’envelliment de la població local i les situacions sociofamiliars que es poden anar generant, per anar creant polítiques socials per 
poder adaptar-se als processos que poden esdevenir. 
 
Aquest observatori també es coordinarà i treballarà per donar valor i informació al programa de “Dones i cooperativisme”, que pretén desenvolupar 
el sector de serveis d’atenció a les persones com a un dels sectors motor del nou model productiu de la Florida i de Miami. 

 

Objectius 
 
a) Conèixer la problemàtica de la gent gran del barri. 
b) Fomentar la integració social de les persones grans. 
c) Detectar possibles necessitats d’aquest sector poblacional. 
 
Beneficiaris 
 
Població de gent gran resident al barri.  
 
Organisme o àrea responsable 

 
Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp. 
 
Dotació econòmica 
 
Pressupost: 150.000€ 
Finançament:  Fons de Barris (75.000 €) 
                        Aportació ajuntament (75.000 €) 
 
 
 
 
 

    Temporalització anual 
 

                                   2011              2012              2013           2014 
 

Sou del personal      35.500  €      35.500 €      35.500 €        35.500 € 
Material                      2.000  €        2.000 €        2.000 €          2.000 € 
Total                          37.500 €      37.500 €      37.500 €        37.500 € 
 
Calendari de desplegament 
 

2010-2011  
Contractació del personal i disseny del Projecte 
2011-2013  
Posada en funcionament del programa 
Detecció de necessitats i tasques d’orientació 
Seguiment dels resultats 
 
Indicadors de realització 
 

- Professionals contractats. 
- Nombre d’informes i estudis realitzats. 
 
Indicadors de resultat/impacte 
 

- Millora de la qualitat de vida de les persones grans.  
- Creixement del sector de serveis d’atenció a les persones grans. 
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Actuació 19. Programa transversal de coordinació, p articipació i comunicació 
 
Descripció de l’actuació 
Aquest programa inclou la coordinació de totes les actuacions del projecte, i també accions de participació i comunicació en relació al pla en el seu conjunt. 
Es tracta d’accions que cal planificar i executar de manera transversal a les altres actuacions, i per això s’ha creat un programa conjunt específic. 
 
- En un projecte integral és molt important la tasca de coordinació i lideratge per tal de desplegar el projecte amb la màxima eficàcia. Per això aquest 
projecte preveu crear la figura del Coordinador del projecte i dotar-lo d’un programa transversal específic. De fet, tot i que està previst que la majoria 
d’actuacions del projecte s’engeguin a partir de 2009, les accions de coordinació començarien ja l’any 2008, i inclourien feines de planificació, preparació i 
coordinació de recursos per tal de poder posar en marxa el projecte de manera efectiva tot just començar l’any 2009. 
- A nivell de participació, es vol potenciar la creació d’una interlocució vàlida i representativa en el sí de l’àmbit d’actuació que permeti implementar el 
projecte amb la legitimitat necessària, establint un mecanisme de relacions periòdiques per tal de crear hàbits participatius.  Per aconseguir revitalitzar Miami 
cal recolzar i donar un impuls al seu teixit associatiu, i entén que, malgrat que hi ha poques entitats i associacions al barri, aquestes tenen un elevat 
potencial per a esdevenir més actives i dinàmiques si se’ls ofereixen els recursos i incentius adequats. Per a aconseguir-ho, es preveu la creació d’un grup 
permanent de representants dels veïns de l’àmbit d’actuació. Es preveu la presència d’un dinamitzador/tècnic perquè tingui un contacte periòdic amb les 
entitats que el permetrà: detectar possibles necessitats; oferir-los assessorament, orientació i suport per a poder desenvolupar les seves activitats; fomentar 
l’acostament entre els veïns del barri que no participen del teixit associatiu i les entitats existents; promocionar i facilitar la creació de noves entitats en cas 
que hi hagi persones interessades 
- A nivell de comunicació, cal destacar que uns del elements claus pel bon funcionament dels programes participatius i transversals és la bona transmissió 
de la visió i l’estratègia del projecte i tota la informació d’activitats, ja que només si els veïns i veïnes del territori són coneixedors de l’esperit del pla i les 
actuacions que es projecten o executen, podran implicar-se i participar en els processos de disseny, planificació i execució. Caldrà sistematitzar la 
informació millorant els sitemes de comunicació utilitzats fins al moment i utilitzant mecanismes de participació propers i engrescadors per aportar un plus 
d’autoestima als veïns i veïnes del barri i per mirar d’engrescar-lo des del començament en la conseqüció dels objectius del projecte, és a dir un barri amb 
futur col·lectiu. 
 
A part d’habilitar un local on instal.lar l’oficina del Pla de Barris com element de proximitat als veïns, està previst contractar un tècnic coordinador del projecte 
(a jornada completa), un tècnic de participació (a mitja jornada) i  un tècnic de comunicació (a mitja jornada). També es pretén crear un grup permanent de 
representants dels veïns i grups de treball, així com editar materials de difusió (en formats diversos) sobre el projecte, el grau d’execució i els resultats de les 
actuacions. 

 

 

Objectius 
 
a) Coordinar la planificació i l’execució de les actuacions i 
els programes que configuren el projecte per tal de 
maximitzar l’impacte positiu del procés de regeneració 
urbana. 
b) Crear sinergies entre els diferents programes i 
actuacions del projecte. 
c) Crear i mantenir canals de comunicació i diàleg vàlids i 
representatius entre la societat civil i l’administració. 
d) Donar a conèixer a la ciutadania els objectius del 
projecte i les intervencions previstes.  
e) Facilitar la participació dels veïns i altres actors del barri 
en el desenvolupament del projecte d’intervenció integral. 
 
Beneficiaris 
 
Veïns/es del barri. 
 
Dotació econòmica 
 
Pressupost: 600.000 € 
Finançament:  Fons de Barris (300.00 €) 
                        Ajuntament (300.000 €) 
 
Organisme o àrea responsable 
 
Alcaldia de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

 
Temporalització anual 
 
                                2010          2011             2012           2013            2014 
 
Sou coordinador    23.000 €    50.000 €     50.000 €      50.000 €      50.000 €    
Sou tècnics            32.000 €    34.000 €     34.000 €      34.000 €      34.000 € 
Habilitació local      20.000 €          -                -                  -                  - 
Material                  25.000 €    10.000 €     10.000 €      10.000 €     10.000 €                      
Assistència              5.300 €    30.150 €      23.450 €     25.000 €      16.100 €        
Grups de treball           -            6.000 €        6.000 €        6.000 €       6.000 €            
Total                    105.300 €  130.150 €    12 3.450 €   125.000 €    116.100 € 
 
Calendari de desplegament 
 
2010 
Contractació del tècnic coordinador i assistència a la direcció 
Arranjament del local  
Adquisició del material d’oficina 
Planificació i preparació del desplegament del pla 
 
2011-2014 
Contractació dels tècnics de participació i comunicació 
Creació i dinamització del grup permanent de representants veïnals 
Creació i dinamització del grup permanent dels grups de treball 
Edició de materials de difusió 
Seguiment dels resultats  
 
  

 
Indicadors de realització 
 
- Obertura de l’oficina de gestió 
- Realització dels grups de treball 
- Edició dels materials de difusió 
 
Indicadors de resultat/impacte 
 
- Desenvolupament de les actuacions i programes  
del projecte segons els terminis previstos. 
- Creació de sinergies entre els diferents programes  
i actuacions i també entre els tècnics. 
- Establiment d’un canal de comunicació representatiu  
i permanent entre la societat civil del barri i l’Ajuntament. 
- Participació dels veïns i altres actors en el  
desenvolupament del projecte. 
- Alt nivell de coneixement de la ciutadania sobre  
els objectius del projecte i les actuacions previstes. 
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SUBCAMP 8.1: Eliminació de barreres arquitectòniques  
SUBCAMP 1.1: Pavimentació de carrers  

 

Actuació 20 : Millora de l'accessibilitat a l’espai urbà  
Descripció de l’actuació 
L’actual urbanització de l’àmbit d’actuació és deficitària quant a la seva morfologia i no compleix amb el que estableix la Llei 
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques de la Generalitat de Catalunya. És per això que 
es planteja una actuació on puntualment s’actuï sobre les voreres i vorades dels carrers de tot l’àmbit i s’inclouen els 
accessos als edificis públics. Es tindrà en compte els diversos criteris que té en compte el codi d’accessibilitat pel que fa a 
canvis de textures de materials i dimensions acceptables per a passos entre elements de mobiliari fixes. 
 

 

Objectius  
Millorar l'accessibilitat als equipaments i la mobilitat general 
dins de l’àmbit. 
 

Calendari de desplegament  
2013 Elaboració del projecte tècnic inici de les obres. 
2014 Continuació i finalització de les obres. 
 

Beneficiaris 
Usuaris dels equipaments especificament i veïns del 
municipi en general 
 

Organisme o àrea responsable 
Àrea de Serveis Territorials. 

Dotació econòmica 
Pressupost: 250.000 € 
Finançament 

Fons de Barris: 125.000 € 
Aportació ajuntament: 125.000 € 

 

Indicadors de realització 
8.1: puntuals barreres arquitectòniques eliminades. 
1.1: Superfícies de paviment nou annex. 
 

Temporalització anual  
        2013            2014 
    100.000 €     150.000 € 

Indicadors de resultat/impacte 
Índex de satisfacció dels usuaris. 
Millora de la mobilitat dels vianants amb dificultats. 
% del nombre estimat de residents beneficiaris de l'actuació 

 

 
Emplaçament al barri 

 
Vista de l’accés a l’esglèsia 

 
Vista de l’accés al Poliesportiu Municipal 

 




