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Cambrils • Miami Platja • L’Hospitalet de L’Infant 



ESTA TEMPORADA LA PROTAGONISTA ES TU PIEL

Reabrimos siguiendo los protocolos
de prevención recomendados por
el Ministerio de Sanidad y la Sociedad
Española de Medicina Estética.

ENS ACTUALITZEM PER SEGUIR ESSENT UN REFERENT A LA PROVÍNCIA.

FES-TE MECENES DEL NOSTRE PROJECTE 
I REBRÀS RECOMPENSES MOLT 

INTERESSANTS!

rambladelart

Link de la campanya:

rambladelart www. rambladelart-cambrils.com

LA RAMBLA DE L’ART 
CAMBRILS ET NECESSITA 
QUAN TORNI A OBRIR!

WWW.VERKAMI.COM/PROJECTS/26398-RAMBLA-DE-LART-CAMBRILS-2020-TORNEM-A-COMENCAR

ENS ACTUALITZEM PER SEGUIR ESSENT UN REFERENT A LA PROVÍNCIA.
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ECONOMIA / SOCIETAT
L’Ajuntament de Cambrils destinarà 
330.000 euros a mesures socials

ECONOMIA / SOCIETAT
Els grups municipals de Mont-roig 
del Camp treballen junts 

ECONOMIA
Vandellòs i l’Hospitalet ofereix 
informació i ajuts econòmics directes

SALUT
Obligatori l’ús de mascareta en espais 
a l’aire lliure per a majors de 6 anys

FESTES / CULTURA
Cambrils replanteja una Festa Major 
de Sant Pere alternativa

ECONOMIA / SOCIETAT
Vandellòs i l’Hospitalet amplia el termini 
de pagament d’impostos i taxes

SEU ELECTRÒNICA
Cambrils posa en marxa el servei 
d’ajuda a la tramitació electrònica
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L’atenció a la ciutadania s’ha reforçat també 
amb un nou canal de WhatsApp 

a través del número de mòbil 695 781 993 

HORARI:
De 9 a 14 h, de dilluns a divendres

Els veïns i veïnes poden enviar missatges directes amb 
consultes, queixes, suggeriments o el que considerin 
oportú relacionat amb la gestió municipal.

Trobareu tota la informació actualitzada (recomanacions, mesures, 
notícies d’última hora) en relació amb la crisi del coronavirus al web 
www.mont-roig.cat/coronavirus

+ a prop + obert+ àgil

 La tramitació ordinària, a instància de les 
persones interessades, continua activa 

mitjançant sol·licituds a la seu electrònica

Podeu fer tots els tràmits amb l’Ajuntament a:

www.mont-roig.cat/seu-electronica

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp informa:

Aquelles persones que ho necessitin, disposen del servei d’atenció 
a la ciutadania que ofereix assistència telemàtica a l’hora de fer els 

tràmits administratius. Els canals actius de contacte són:

A més de l’atenció per telèfon i per correu electrònic, s’ha posat 
en marxa l’assistència mitjançant Videoconferència.

Per utilitzar aquest nou servei de suport en la tramitació 
és necessari demanar cita prèvia a través del web www.mont-roig.cat 

Cal indicar quin tràmit es vol fer i posteriorment es rebrà un correu electrònic amb l’enllaç a 
la videoconferència i les especificacions tècniques per poder-hi accedir, així com informació 

sobre la documentació necessària per realitzar el tràmit.

977 83 70 05 ajuntament@mont-roig.cat



Economia / Societat

L’AJUNTAMENT DESTINARÀ  330.000 EUROS 
DEL SUPERÀVIT A MESURES SOCIALS

Aquests 330.000 euros, que és la quantitat 
màxima del romanent que l’Estat permet 
destinar a aquestes polítiques, se sumen 

als 150.000 dels Plans Municipals d’Ocupació que 
es posaran en marxa per afavorir la contractació de 
persones que s’han quedat sense feina. 

Aquesta és una de les novetats del pla de xoc de 
l’Ajuntament, que engloba els àmbits social, econò-
mic i de ciutat. Els últims acords per fer front a la cri-
si sanitària han estat presentats per l’equip de go-
vern, en una roda de premsa a càrrec de l’alcaldessa, 
Camí Mendoza; el primer tinent d’alcalde i regidor 
de Serveis, Lluís Abella, i el segon tinent d’alcalde i 
regidor de Promoció Econòmica, Oliver Klein.

L’alcaldessa de Cambrils afirma que les mesures so-
cials de l’Ajuntament han de complementar els ajuts 
de les administracions superiors i ha assegurat que 
és imprescindible la implementació d’una renda bà-
sica garantida per la població més vulnerable. L’al-
caldessa reiterat el compromís del govern municipal 
de no deixar ningú desprotegit.  

Reactivació de l’activitat econòmica
L’Ajuntament de Cambrils ha anunciat també que 
eximeix el pagament de la majoria de taxes d’ocupa-
ció de via pública fins que acabi l’any. Això significa 
que no hauran de liquidar aquesta taxa les terrasses 
dels bars i restaurants, les parades del mercadet 
ambulant, les obres o les guinguetes de la platja. 

Per l’altre, l’Ajuntament tampoc no cobrarà l’impost 
sobre les construccions, instal·lacions i Obres (ICIO) 
que es portin a terme fins a final d’any.

El primer tinent d’alcalde, Lluís Abella, ha anunciat 
que l’Ajuntament té previst destinar 1.300.000 eu-
ros del romanent a inversions financerament soste-
nibles (majoritàriament obres al carrer) si el govern 
espanyol ho autoritza. El regidor de Serveis, Medi 
Ambient i Protecció Ciutadana també explica que 
l’Ajuntament ja ha balisat les platges de cara a l’es-
tiu i ha anunciat que ja poden començar els treballs 
muntatge per obrir les guinguetes, seguint la matei-
xa normativa que les terrasses dels bars. 

El segon tinent d’alcalde, Oliver Klein, recorda que 
el Departament de Promoció Econòmica destinarà 
200.000 euros en ajudes directes a empreses del 
municipi que justifiquin pèrdues ocasionades per 
la crisi. El regidor explica que s’estan redactant les 
bases de les ajudes perquè s’hi puguin acollir el mà-
xim d’empreses possible i que s’ha obert una oficina 
virtual per assessorar i ajudar a persones emprene-
dores i empresàries en qualsevol tràmit per subven-
cions de les diferents administracions.

Oliver Klein també destaca la feina del patronat de 
Turisme que amb molt poc temps ha hagut de reo-
rientar la promoció de la destinació, focalitzant els 
esforços en el turisme de proximitat, en primer lloc 
les comarques més properes, però també pensant 
en les segones residències i tot el turisme de la Vall 
de l’Ebre que es desplaça fins a Cambrils en cotxe. 

Finalment, el regidor Lluís Abella va posar en valor la 
xarxa d’ajuda mútua formada per més d’un centenar 
de persones que han realitzat tasques com anar a 
comprar medicaments o menjar per a persones que 
no es podien desplaçar, passejar gossos, repartir les 
targetes menjador, col·laborar amb Càrites, o cosir i 
repartir mascaretes i bates.

El govern municipal aprova l’exempció del pagament de l’impost 
d’obres (ICIO) i de la taxa d’ocupació de terrasses i guinguetes 
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Economia / Societat

ELS GRUPS MUNICIPALS TREBALLEN JUNTS 
EN UN PLA DE XOC DE RECUPERACIÓ
Tots els grups municipals de l’Ajuntament s’han adherit al Pacte 
de Municipi per treballar en la recuperació econòmica i social

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es troba 
immers en un procés participatiu amb tots 
els grups municipals i diversos representants 

de l’àmbit social i econòmic per elaborar un pla de 
xoc amb mesures dirigides a pal·liar les conseqüèn-
cies de la crisi del coronavirus al municipi. La creació 
d’aquest pla de xoc és el resultat del Pacte de Mu-
nicipi que ha comptat amb la resposta favorable de 
tots els grups municipals de l’Ajuntament per treba-
llar plegats en la recuperació econòmica i social de 
les empreses i de les famílies del municipi.

Aquest document recollirà les mesures a posar en 
marxa per fer front a les noves necessitats de les 
entitats i col·lectius locals, amb l’objectiu principal 
de lluitar contra el negatiu impacte social i econò-
mic que ja estan patint els veïns i veïnes i els sectors 
econòmics i socials més importants del municipi, 
com són el turisme, la restauració o l’hostaleria.

El grup de treball del Pla de Mesures, format per 
tots els grups municipals de l’Ajuntament, durà a 
terme dues sessions amb representants del món 
associatiu social i empresarial i dues més de debat 
i consens. La primera sessió va servir per valorar 
l’impacte social de la Covid-19 al municipi. Aquesta 
reunió va comptar amb l’assistència de represen-
tants de diverses entitats socials, com ara la Creu 
Roja, els Casals d’Avis, les escoles i instituts, les 

associacions de mares i pares, els centres d’atenció 
primària, el grup de colònies Els Brivalls i l’associació 
de Joves de Miami Platja.

A la segona sessió, hi van participar els represen-
tants de les diferents entitats i col·lectius del sec-
tor econòmic i turístic local, com són la restauració, 
les immobiliàries, els càmpings, els habitatges d’ús 
turístic, l’Estació Nàutica, la Unió de Pagesos, les 
gestories i les unions de comerciants de Mont-roig 
i Miami Platja. Amb les seves intervencions van po-
der donar a conèixer com estan vivint la crisi i quines 
son les seves expectatives amb l’objectiu d’adaptar 
aquestes mesures a les seves necessitats reals. 

Posada en comú i aprovació del Pla de xoc
La tercera i la quarta sessió tindran com a objectiu 
primordial la posada en comú i debat de les diverses 
propostes per part dels grups municipals i es realit-
zaran després d’un procés de reflexió posterior a les 
dues primeres sessions expositives.

Finalment, després de realitzar un treball intern a 
l’Ajuntament, en què els tècnics municipals avalu-
aran la viabilitat de les accions proposades, es pre-
sentarà un document que recollirà les accions que 
comptin amb el màxim consens i responguin a les 
expectatives i demandes de les entitats implicades 
i comptin amb el vistiplau tècnic, econòmic i jurídic. 

Adaptació del Pla Estratègic
Per altra banda, el consistori ja treballa per redefinir 
el rumb de la gestió econòmica de l’Ajuntament, en 
gran part dibuixada en el Pla Estratègic de Municipi 
que va ser aprovat aprovar amb un ampli consens 
l’any 2019. Així, l’aprovació d’aquest pla de xoc 
podrà comportar canvis en el Pla Estratègic Mont-
roig Miami 2020-2030 i, en cas de considerar-ho 
necessari, s’estudiarà una modificació i posterior 
aprovació del mateix amb l’objectiu d’adaptar-lo a 
les noves necessitats.

Mont-roig del Camp 77
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Economia
Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant

VANDELLÒS I L’HOSPITALET OFEREIX 
INFORMACIÓ I AJUTS ECONÒMICS DIRECTES

L’empresa municipal de promoció econòmica 
de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, Idetsa, ha ampliat els continguts 

de la seva pàgina web (www.idetsa.cat) amb un nou 
apartat dedicat a les mesures especials posades en 
marxa pel consistori per reduir l’impacte negatiu de 
la crisi de la Covid-19 en l’economia local. 

En aquest apartat s’ofereix als empresaris i au-
tònoms informació detallada de les subvencions 
municipals per a la contractació de treballadors en 
atur i del programa d’ajuts per al foment de l’auto-
empresa. Cal recordar que el Ple de l’Ajuntament 
ha aprovat recentment la modificació de les bases 
d’aquestes subvencions, per adaptar-les a la nova 
realitat socioeconòmica provocada per la pandèmia 
del coronavirus i la declaració d’estat d’alarma.

La modificació d’aquestes bases permetrà que els 
autònoms i les micro i petites empreses del muni-
cipi que s’hagin vist obligats a cessar l’activitat o a 
reduir l’activitat en més del 75% dels seus ingressos 
habituals a causa de l’estat d’alarma puguin benefi-
ciar-se d’uns ajuts directes, a fons perdut. 

La quantia màxima dels ajuts per a la contractació 
de treballadors en atur, per tots els conceptes sub-
vencionables, serà de 10.000 euros anuals per em-

presa. Pels quatre conceptes subvencionables dels 
ajuts per al foment de l’autoempresa, els autònoms 
es podran beneficiar d’un màxim de 1.300 euros.

A la pàgina web d’Idetsa, s’hi concreta el crono-
grama d’aquestes subvencions. Tal com s’hi expli-
ca, el termini de presentació de les sol·licituds i de 
la demanda de bestretes començarà el 26 de maig 
i finalitzarà el 30 de novembre. En aquest espai 
d’Internet també es dóna resposta a les preguntes 
més freqüents relacionades amb la modificació de 
les bases d’aquestes línies d’ajuts i, com a servei a 
destacar, es facilita uns simuladors perquè tant els 
autònoms com els petits i mitjans empresaris que 
contractin treballadors en atur puguin calcular l’im-
port de les subvencions.

L’apartat “Mesures especials Covid-19” del web 
d’Idetsa conté, així mateix, un calendari dels ajuts i 
subvencions no només municipals, sinó també es-
tatals i autonòmiques; i uns telèfons de contacte 
per atendre les consultes dels industrials, els res-
tauradors i els comerciants. 

Altres ajuts municipals 
Pel que fa als ajuts municipals, a més de les subven-
cions a les empreses per la contractació de treballa-
dors aturats i dels programa d’ajuts a l’autoempre-
sa, l’Ajuntament també ofereix actualment:

    • Ajuts per a inversions empresarials d’alt impacte
    • Subvencions a la recuperació i comercialització 
de producte agrari i forestal
    • Incentius a la implantació de projectes innova-
dors i noves activitats estratègiques per al municipi

La informació sobre aquests altres ajuts i sobre els 
serveis que ofereix Idetsa es pot trobar en altres 
apartats de la pàgina web www.idetsa.cat.

L’empresa municipal de promoció econòmica ofereix als empresaris 
i autònoms un simulador per calcular els ajuts disponibles
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Potser caldria 
dedicar més 
recursos a la 

sanitat i la 
salut i menys 

a l’exèrcit, 
la compra 
d’armes o 

a salvar els 
bancs

La vida continua, el sol no ha deixat 
de sortir. Després de dos mesos 
d’aturada, la primera en 17 anys, 

tornem una quinzena més i com sempre, 
carregats d’informació i notícies, les que 
ens toquen de més a prop. Els nostres 
ajuntaments han adoptat i estan adop-
tant les mesures correctes, han fet i fan 
el què han de fer, i us informem d’algunes 
de les mesures que prenen perquè 
n’esteu al corrent. 

Som molt conscients que 
som un mitjà quinzenal, 
no som ni un diari i molt 
menys un digital imme-
diat, i que algunes infor-
macions que publiquem 
poden quedar desfassa-
des en pocs minuts, però 
la nostra feina és publi-
car-la.

I la vida segueix. Men-
tre ens deixin, hem 
de continuar treba-
llant, comprant, men- 
jant, sortint a pendre 
l’aire, fer esport o a pas-
sar-ho bé, però el que sí 
cal i és del tot necessari 
és fer-ho amb responsa-
bilitat i fent sempre cas de 
les recomanacions de les 
autoritats, sanitàries o no. 

Tot i això, sembla que la cosa ja millora 
i que podem confiar en què ben aviat es 
trobarà una solució que ens permeti tor-
nar a allò que en diuen “normalitat”.

De moment, si d’alguna cosa ha servit i 
està servint aquesta crisi sanitària, que 
també és econòmica, és per deixar ben 
clar que algú hauria de pensar en dedicar 
més recursos a la sanitat i la salut, a les 

polítiques socials, i menys 
a l’exèrcit, a la compra 
d’armes o a salvar els 
bancs i fer aeroports i au-
tovies fantasma.

I tal i com passa quan hi 
ha incendis, que tothom 
homenatja i enalteix els 
bombers, aquesta vega-
da hem de fer-ho amb 
els professionals de la 
salut, del primer a l’últim. 
Però també cal donar 
els gràcies al personal 
dels supermercats i de 
tots els comerços que no 
han tancat i que han vist 
amenaçada la seva salut 
perquè la resta poguem 
menjar.

Gràcies i fins d’aquí a 15 
dies!!!
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Un paseo Gastronómico por el mundo. 
Sensaciones y sabores únicos.

Comida callejera para disfrutar en pleno 
puerto de Cambrils.

C./ Barques, 6 · CAMBRILS · Tel.: 977 23 20 09



Economia / Societat
Mont-roig del Camp

MONT-ROIG DEL CAMP PRESENTA UN NOU 
CALENDARI DEL CONTRIBUENT

Davant la situació de vulnerabilitat econòmi-
ca en què es troba gran part de la ciutada-
nia arran de la crisi sanitària de la Covid-19, 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha modificat el 
calendari del contribuent previst per aquest 2020 
amb nous terminis de pagament. Així, s’amplien els 
terminis per pagar impostos i taxes en voluntària 
com per exemple l’Impost sobre Vehicles de Trac-
ció Mecànica (IVTM), l’Impost sobre Béns Immobles 
(IBI), la taxa per ocupació del domini públic i l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques (IAE), entre d’altres, 
amb la finalitat que els contribuents puguin afrontar 
el pagament amb més comoditat i alleugerir la càr-
rega econòmica a la ciutadania i empreses.

Els tributs es poden fer efectius en aquelles entitats 
bancàries que tinguin conveni amb BASE–Gestió 
d’ingressos o bé a través de la domiciliació. Cal re-
cordar que el fraccionament del pagament de l’IBI 
permet pagar-lo en tres rebuts sense cap recàrrec. 
També, a través de BASE es pot sol·licitar el fraccio-
nament mensual dels tributs sense interessos. 

Nou calendari de facturació de Nostraigua
L’Entitat Pública Empresarial Nostraigua també ha 
modificat el calendari de facturació del servei d’ai-

gua i clavegueram per aquest 2020 i ha establert 
noves dates que modifiquen el càrrec de facturació i 
fi de pagament en voluntària.

S’ha ajornat la factura del quart trimestre del 2019, 
que s’havia d’emetre en data 1 d’abril, per tal d’afa-
vorir els usuaris del servei i alleugerir la càrrega eco-
nòmica de les famílies. Així, la facturació del quart 
trimestre de 2019 s’emetrà en data 1 de juny de 
2020 i, per tal de no col·lapsar les facturacions dels 
períodes posteriors, s’estableix també un nou ca-
lendari de facturacions fins al juliol de 2021.

L’Ajuntament amplia el termini de pagament de taxes i impostos 
davant la situació de crisi provocada per la Covid-19

Nostraigua també
modifica el calendari
de facturació del servei 
d’aigua i clavegueram

Altres mesures tributàries
També s’han pres altres mesures extraordinàries 
en matèria tributària i s’ha acordat suspendre qual-
sevol actuació en l’àmbit de la recaptació executiva 
mentre es mantingui l’estat d’alarma.

En aquest context, s’ha suspès el cobrament de les 
quotes dels serveis municipals que s’han hagut de 
tancar a conseqüència de la crisi sanitària (transport 
escolar, menjador escolar, llars d’infants, classes 
esportives, etc.) i s’ha procedit a la devolució de les 
quotes pagades o les parts proporcionals pel temps 
que no s’ha pogut gaudir d’aquest servei.
D’altra banda, també s’amplien els terminis de pa-
gament en voluntària de les liquidacions de qualse-
vol ingrés de dret públic i el pagament de la quota 
del mes d’abril dels fraccionaments i ajornaments 
vigents.
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La garantia d’una empresa líder 
en el sector ecològic

Dilluns a Divendres: 09:00h - 20:00h
Dissabte: 10:00h - 15:00h



Prat de la Riba, 11 
606 752 419

43201 · Reus

Monturiol, 7
Pol. Ind. Les Tàpies I · 682 346 446 

A7 - Sortida 1.129 · L’Hospitalet de l’Infant



Consulta nuestra carta en 
www.restaurantrally.com

Av de Barcelona,145 
977 810 519 · 43892 Miami Platja 

 Cocina internacional!

TODA 
NUESTRA CARTA 
TAMBIÉN PARA 

LLEVAR

Costa
Salut

OBLIGATORI L’ÚS DE MASCARETA EN ESPAIS 
A L’AIRE LLIURE PER A MAJORS DE 6 ANYS

L’ús de la mascareta protectora ja és obliga-
tori a la via pública, en espais a l’aire lliure i 
en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es 

trobi obert al públic, sempre que no sigui possible 
mantenir una distància de seguretat interpersonal 
de com a mínim dos metres. Aquesta ordre, que es 
va publicar al BOE, va entrar en vigor el dijous 21 
de maig i s’aplicarà durant tota la vigència de l’estat 
d’alarma per Covid-19 i les seves possibles pròrro-
gues. S’entendrà completa l’obligació mitjançant l’ús 
de qualsevol mena de màscara, preferentment les 
higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.

Queden obligats a l’ús de màscares en els espais 
assenyalats les persones de 6 anys d’ara endavant.

L’obligació no serà exigible en els casos següents:

– Persones que presentin algun tipus de dificultat 
respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de 
màscara (persones en les quals l’ús de màscara re-
sulti contraindicat per motius de salut degudament 
justificats, o que per la seva situació de discapacitat 
o dependència presentin alteracions de conducta 
que facin inviable la seva utilització).

Desenvolupament d’activitats en les quals, per la 
pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible 
l’ús de la màscara.

Causa de força major o situació de necessitat.
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Av. Los Ángeles 13 · MIAMI PLATJA · 977 170 178

@megabicibikecoffee



Salut /Protecció Ciutadana
Cambrils

CAMBRILS INSTA ELS VIANANTS A QUE 
CIRCULIN PER LA SEVA DRETA 

L’equip de senyalització de la Policia Local de 
Cambrils ha instal·lat 30 panells informatius 
per indicar als vianants que circulin per la 

seva dreta i mantinguin la distància de seguretat 
de 2 metres amb altres persones com a mesura de 
prevenció per evitar contagis.

L’Ajuntament recomana a les persones que es des-
placin a peu pel municipi que caminin per la vorera 
de la dreta (en voreres estretes) o bé pel costat dret 
de la vorera (en voreres amples), sobretot en el llocs 
amb més afluència de gent.

Els panells informatius en català, castellà i anglès 
s’han instal·lat a les zones més concorregudes 
com el passeig marítim, l’Avinguda Charles Dar-
win, l’Avinguda Països Catalans, el Passeig la Salle, 
el Passeig Albert, el Parc del Pescador i el Parc del 
Pinaret.

Inspeccions i controls
A més, des de l’inici de la fase 1 les patrulles de la 
Policia Local han inspeccionat terrasses de bars, 

restaurants i cafeteries de barris de l’Eixample i del 
Port. Les primeres inspeccions, de dimarts a diven-
dres, van anar a càrrec únicament de la Policia Local 
i van servir per fer advertiments sobre els requisits 
de compliment obligatori.

Aquest cap de setmana ja s’ha portat a terme la 
primera acció inspectora conjunta coordinada des 
del Comitè de coordinació del coronavirus amb el 
Departament de Salut. El dispositiu format pels 
Serveis d’Inspecció Municipal de Salut i de Via Pú-
blica i comandaments i agents de la Policia Local, ha 
realitzat un total de 49 inspeccions en establiments 
de bars i restauració amb l’objectiu de garantir l’apli-
cació de les mesures preventives i preservar la salut 
de tothom.

Pel que fa a la vigilància del compliment de les res-
triccions de l’estat d’alarma, aquest maig la Policia 
Local ja ha fet un total de 69 controls de trànsit, en 
vies urbanes i interurbanes, i 99 serveis de vigilàn-
cia de comportament ciutadania, i ha interposat 101 
denúncies.

L’Ajuntament instal·la 30 panells informatius recomenant mantenir 
la distància de seguretat de 2 metres per evitar contagis
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Mont-roig del Camp
Turisme

EN MARXA LES OBRES DE REPARACIÓ DE
LES CALES I PLATGES DE MONT-ROIG I MIAMI

Ja han començat els treballs de reparació  de les 
destrosses al litoral del municipi de Mont-roig 
del Camp pel temporal Glòria del passat hivern 

que han impedit l’accés durant els últims mesos a 
algunes de les cales i platges de Miami Platja.

En concret, les primeres actuacions de les empreses 
concessionàries d’aquestes reparacions, que van ín-
tegrament a càrrec del govern de l’Estat a través del 
departament de Costes de l’Estat, s’ha fet a la zona 
de la cala dels Àngels, en concret a cala Califòrnia, 
cala Santa  Fe i cala Misteri. L’objectiu és  millorar-ne 
els accessos a peu i  pels vehicles de manteniment, 
sobretot a la zona de l’Estació Nàutica. En aquestes 
cales es fan treballs de paleteria reparant accessos, 
escales i rampes, així com moviments de terres; 
s’estan reforçant també les esculleres existents, tot 
amb la voluntat que futurs temporals no les tornin 
a malmetre.

El departament de Costes inicia els treballs amb l’objectiu de
permetre l’accés a aquests espais naturals i evitar que es malmetin
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34’95
€/MES

IVA INCLÒS
VAT INCLUDED

MwSt INBEGRIFEN
IVA INCLUSA

INTERNET
50Mbps*

ALTA VELOCITAT
SUPER FAST

HIGHSPEED DSL
INTERNET VELOCE

MÉS INFORMACIÓ: www.eportsinternet.com
*50Mbps és la velocitat mitjana de la connexió, la velocitat pot oscil·lar entre 20Mbps i 
90Mbps depenent de la distància entre els equips del client i el repetidor d’ePorts.

Cultura / Festes
Cambrils

CAMBRILS REPLANTEJA UNA FESTA MAJOR 
DE SANT PERE ALTERNATIVA

L’Ajuntament de Cambrils i les entitats festi-
ves estan treballant en una Festa Major de 
Sant Pere alternativa amb diversos actes que 

es puguin celebrar dins dels marges del que serà la 
«nova normalitat», que de moment permetrà parti-
cipar en els esdeveniments des de casa o puntual-
ment al carrer però evitant aglomeracions de gent.

La crisi sanitària ja ha obligat a l’Ajuntament a re-
pensar, post-posar o anul·lar molts actes progra-
mats des de l’inici de la pandèmia. En el cas de la 
Festa Major, la regidora de Cultura i Festes, Cinta 
Ballesté, ha avançat que estan treballant per realit-
zar una sèrie d’actes festius i culturals que majori-
tàriament es podran gaudir de forma virtual a través 
de les xarxes de l’Ajuntament i de Ràdio Cambrils.

La regidora ha afirmat que l’essència de Sant Pere 
és que la gent surti al carrer, gaudeixi de la vida so-
cial, de les revetlles i concerts i dels actes populars 
però aquest any la Festa Major s’haurà de reinven-
tar i viure d’una altra manera. 

L’Ajuntament i les entitats repensen la celebració per poder-la 
gaudir des de casa o al carrer però sense aglomeracions de gent

CULTURA ONLINE

El Museu d’Història ja 
és a les Xarxes Socials

El Museu d’Història de Cambrils ja disposa 
de perfils propis a les xarxes socials. S’han 
activat al mateix moment els canals d’Ins-
tagram, Twitter i Facebook, que s’aniran 
omplint de les activitats que organitza el 
Museu d’Història de Cambrils.

En aquests moments totes les accions són 
on-line, a conseqüència del tancament de 
portes provocat pel Covid-19. Després de 
rebre formació, crear continguts i dispo-
sar d’assessorament, l’equip del Museu 
d’Història de Cambrils en coordinació amb 
l’Ajuntament de Cambrils, ha obert noves 
finestres que permeten acostar millor la 
ciutadania al patrimoni local i facilitar la 
seva participació.

Instagram:  @museudecambrils
Twitter: museucambrils
Facebook: museuhistoriacambrils
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Des de Cambrils 
li portem el millor peix 
fresc a la seva taula... 

No deixi de gaudir de la 
millor qualitat!

Elaboració setmanal 
de lots variats amb 

4/5 productes. Tot net, 
fi letejat i a punt per 
cuinar! Pregunti’ns, i 

sobretot, gaudei-xi’ls.

Diàriament enviem un 
vídeo de la nostra parada 
al grup de Whatsapp dels 

nostres clients perquè 
puguin triar el producte 

que més els agradi.

Les comandes s’hauran de 
realitzar amb 24 hores d’antelació 

i ho poden fer a través de:

Els Nostres 
Precuinats de 
Peixos Savall

c. Pau Casals, 10-11-13 CAMBRILS PORT · 977 362 391 ·  977 791 754

631 046 275

xavi@peixossavall.com

977 362 391



Seguim 
treballant 

amb totes les 
mesures de 
seguretat!

www.peixossavall.com

Servei de 
restauració

Distribuïm peix i marisc, 
fresc, congelat i viu per 

tota la província
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Mesures econòmiques
Mont-roig del Camp

L’AJUNTAMENT RECLAMA A L’ESTAT PODER 
SUPERAR LA LIMITACIÓ DE DESPESA

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
ha aprovat per unanimitat, en la segona 
sessió celebrada telemàticament per l’es-

tat d’alarma, una moció que reclama al govern de 
l’Estat flexibilitzar les restriccions imposades als 
ajuntaments arran de la crisi de 2008 i que limiten 
greument l’autonomia local a l’hora de decidir on 
destinen els seus recursos. La moció incideix en 
què l’aixecament de les restriccions donarien més 
marge a les administracions locals a l’hora de con-
trarestar els efectes de la crisi sanitària i econòmica 
provocades per la Covid-19.

La moció, presentada per tots els grups municipals, 
demana concretament fer efectiva l’eliminació de la 
regla de limitació de despesa per als ajuntaments 
que, com el de Mont-roig del Camp, presenten una 
situació de superàvit o equilibri pressupostari i un 
nivell d’endeutament inferior al 110% sobre els in-
gressos corrents. Al mateix temps, demana que 
durant els anys 2020 i 2021 se suspengui l’aplica-
ció de tots els plans econòmic-financers vigents i 
s’eximeixi de noves mesures correctives derivades 
de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pres-
supostària.

Cessió de terrenys a la Generalitat
El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig també va apro-
var per unanimitat la cessió definitiva del solar de 
Miami Platja a la Generalitat on s’ha de construir el 
futur Institut Miami. Aquest és l’últim pas a nivell 
local per poder cedir els terrenys i ara serà el De-
partament d’Educació del Govern de la Generalitat 
qui ha de redactar el projecte i començar la seva 
construcció.

L’objectiu és disposar de més fons per poder fer front 
a les emergències econòmiques i socials provocades pel Covid-19

El Ple també aprova la 
cessió definitiva a la 
Generalitat dels terrenys 
que acolliran el futur 
Institut Miami

Prudència en la desescalada
Abans d’aixecar la sessió, l’alcalde Fran Morancho 
ha traslladat a la ciutadania un missatge de prudèn-
cia a l’hora d’encarar el desconfinament i el relaxa-
ment de les restriccions per la situació d’emergència 
sanitària. En aquest sentit, va explicar que “hem de 
celebrar haver passat a la fase 1, però això no s’ha 
acabat. Hem d’anar a pas segur, seguint estricta-
ment les mesures per evitar que tot el sacrifici fet 
fins ara no serveixi per res. Limitem les sortides, 
mantinguem les distàncies físiques i seguim les 
pautes d’higiene i prevenció. Només així podrem ar-
ribar al nostre objectiu que és salvar vides en primer 
terme, i en segon, iniciar una nova normalitat que 
ens permeti seguir endavant com a municipi”.





RESIDENCIAL DE 16 EXCLUSIVAS 
VIVIENDAS FRENTE A LAS PLAYAS 

DE CAMBRILS

Un entorno cuidadosamente estudiado para dar 
el óptimo servicio a unas viviendas irrepetibles. 
Viviendas elevadas con amplias terrazas, bajos 

ajardinados, viviendas con solarium...

877 011 173 / 608 026 829
Frederic Mompou 2· 43850-Cambrils

www.khaancambrils.com





DISSENY GRÀFIC
Des d’un logo o una targeta de visita fins a una revista, un llibre 

o el que necessitis. Catàlegs, flyers i tot tipus de fulletons.

IMATGE CORPORATIVA
Som especialistes en imatge corporativa i branding. 

Creem la millor imatge per a empreses, entitats i institucions.

IMPRESSIÓ
Oferim solucions integrals d’impressió, des de la idea inicial 
fins el producte final. Offset, digital i rotativa, imprimim sobre 

qualsevol suport.

CAMPANYES DE PUBLICITAT
Dissenyem i creem anuncis i campanyes publicitàries a mida 
i en gestionem les insercions als mitjans, premsa, ràdio, tv, 

online, ...

DIGITAL
Disseny i programació web, botigues online, SEO, campanyes 

de marketing, Adwords, xarxes socials... T’oferim tot el 
necessari per destacar a Internet.

EDITORIAL
Editem publicacions pròpies i per a tercers. Des de la 

concepció i disseny fins la maquetació, redacció i revisió 
de textos, fotografia i infografia i impressió.

GRAN FORMAT
Tanques publicitàries, lones, opis, ... Instal·lacio i producció de 
rètols comercials. Dissenyem i produïm el suport que necessitis 

i tan gran com vulguis.

PLANS DE COMUNICACIÓ
T’ajudem a definir què, com, quan i on t’has de comunicar 

amb el teu públic i els teus clients, actuals i potencials.

agencia@mediatica.net

Tel.: 605 879 129 / 977 17 11 22
C./ Montbrió, 5 · CAMBRILS

Avgda. Barcelona, 53-57 · MIAMI PLATJA



www.mediatica.net



32
COSTA magazine

15/30 DE MAIG 2020  |  401

Festes
Vandellòs i l’Hospitalet

SUSPESES LES FESTES I JORNADES 
PREVISTES PELS MESOS DE MAIG I JUNY

L’’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant ha decidit suspendre les festes i jor-
nades que s’havien de celebrar fins al juny al 

municipi; i alguns esdeveniments previstos a l’estiu, 
per precaució davant la situació d’alarma sanitària 
provocada per la pandèmia del coronavirus.  El con-
sistori considera que en aquests moments el més 
important és garantir la seguretat de la ciutadania 
i que les previsibles mesures de seguretat i de limi-
tació d’aforament dificultarien l’organització i des-
envolupament dels actes. A més, argumenta que 
la suspensió d’aquests esdeveniments permetrà 
destinar el pressupost d’aquests a altres partides 
vinculades a l’atenció a les persones i a la promoció 
econòmica per fer front a les conseqüències de la 
crisi ocasionada per la Covid-19.

En concret, els actes dels mesos de maig i juny que 
han quedat cancel·lats són:

- La 8a edició de les Jornades de comunicació, orga-
nitzades per Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i el Cam-
pus Extens de la URV de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant.

- La Festa Major de Remullà, que s’havia de celebrar 
el 9 de maig.

- La Festa de la Germandat de Vandellòs (no s’or-
ganitzarà en la modalitat de carrer, tot i que s’orga-
nitzaran actes virtuals del 15 al 17 de maig, com us 
expliquem més endavant).

- La Festa Major de Gavadà, prevista per al 23 de 
maig

- Les XXI Jornades de la Tonyina, organitzades per 
la Regidoria de Turisme. La 15a Tonyinada, amb què 
s’haurien inaugurat hauria tingut lloc el 31 de maig; i 
les jornades del 31 de maig al 14 de juny.

- La Feria Rociera de l’Hospitalet de l’Infant, que 
organitza l’Asociación Rociera de l’Hospitalet de 
l’Infant amb la col·laboració de l’Ajuntament i que 
enguany estava prevista del 12 al 14 de juny.

- La Revetlla de Sant Joan

- La Festa de Sant Pere, prevista del 26 al 29 de juny 
(no se celebrarà de la manera habitual, tot i que hi 
haurà actes virtuals).
 
L’Ajuntament també ha suspès ja dos esdeveni-
ments musicals que estaven programats per a 
l’estiu: La quarta edició del Festival Internacional de 
Guitarra, organitzat per la Regidoria de Cultura, que 
s’havia de celebrar del 22 al 26 de juliol i un concert 
dels 40 Principales, a principis d’agost.
 
Pel que fa a la resta de les grans celebracions del 
municipi (festes major de Masriudoms, l’Almadra-
va i l’Hospitalet de l’Infant; Mercat Medieval, Festa 
Major de Vandellòs, etc.), el consistori encara no ha 
pres cap decisió, a l’espera de veure com evoluciona 
la situació.

A causa de la pandèmia, l’Ajuntament també ha cancel·lat alguns 
esdeveniments que s’havien de celebrar a l’estiu



La publicació amb més exemplars, més 
difusió i més efi càcia. Des de 2003.

SI NO ET 
VEUEN...

NO HI 
ETS!

LA REVISTA 
QUE ES 

LLEGEIX
Anuncia’t! 

A Costa et veuran milers de 
persones a Cambrils, Miami 

Platja i a L’Hospitalet de 
l’Infant!!! I cada 15 dies!

Truca’ns i en parlem! 605 879 129 · 977 171 122  |  info@costamagazine.com
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RECUPERA LA BELLEZA DE TU PIEL 

Es un hecho que la huella del confinamiento 
se está reflejando en nuestra piel, manifes-
taciones fruto del estrés al que todos esta-

mos sometidos por culpa del coronavirus. Podemos 
empezar por recuperar la vitalidad y luminosidad 
de nuestro rostro. La revitalización facial con acido 
hialurónico, es el tratamiento estrella para hidratar, 
revitalizar y recuperar la belleza natural de la piel.

El ácido hialurónico es una molécula fascinante y 
uno de nuestros mayores aliados en la lucha contra 
la deshidratación de la piel, la pérdida de firmeza y 
la aparición de arrugas. Se encuentra de manera na-
tural en nuestro organismo y desempeña un papel 
fundamental en la organización de los tejidos. Des-
taca su concentración en las articulaciones, los car-
tílagos y la piel. Gracias a su alto poder para la cap-
tación de agua proporciona soporte e hidratación 
para nuestra piel. A partir de los 25 años, vamos 
perdiendo la capacidad de sintetizar ácido hialuróni-
co de forma natural viéndose reducida la cantidad 
en nuestro organismo hasta en un 50% al cumplir 
los 50 años aproximadamente. Por este motivo, es 
importante aportar la cantidad necesaria de esta 
sustancia de forma exógena para disfrutar de una 
piel tersa, hidratada y luminosa.

Propiedades
Hidrata: Asegura la hidratación permanente de la 
piel ya que, al tener propiedades hidratantes, facilita 
la atracción y retención de agua en las dos capas de 
la piel: la epidermis y la dermis.

Reafirma: Ayuda a la restauración y mantenimien-
to de la firmeza cutánea que se ha perdido por el 
paso de los años ya que estimula la producción de 
colágeno, una proteína que contiene propiedades 
para regenerar tejidos.

Rellena las arrugas: Disminuye las arrugas y sur-
cos de expresión al generar una estructura de ma-
lla subcutánea, que ejerce un efecto tensor en las 
capas profundas de la piel, actuando como relleno.

Tonifica: Al tener propiedades hidratantes deja la 
piel completamente humectada y reafirmada; con 
un aspecto más liso y un tacto muy suave.

Estas bondades del ácido hialurónico entre otras 
hacen que sea una de las sustancias más utilizadas 
en Medicina Estética para restaurar los volúmenes 
perdidos y revitalizar la piel de forma rápida y dura-
dera. Se usa para mejorar el estado de las pieles en-
vejecidas y dañadas por el paso de los años, pieles 
que han perdido luminosidad, en casos de fotoenve-
jecimiento, pérdida de elasticidad y firmeza. Se utili-
za también para restaurar el volumen e hidratación 
de los labios y para mejorar cicatrices ocasionadas 
por el acné y para rellenar arrugas superficiales y 
profundas del rostro.

Antes de su aplicación es imprescindible realizar un 
diagnóstico correcto acompañado de una exhaus-
tiva historia clínica puesto que es un tratamiento 
médico y requiere ser aplicado por profesionales.

Dra. Soledad Medina
Directora Médica de Clínica Regeneric

Medicina Estética Láser

Salut
Cambrils
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Economia / Societat
Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant

L’AJUNTAMENT AMPLIA ELS TERMINIS
DE PAGAMENT DELS IMPOSTOS I TAXES

Per mitigar els efectes de la crisi ocasionada 
pel coronavirus, l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant ha allargat els terminis 

de pagament dels diferents impostos i taxes muni-
cipals per a l’exercici econòmic de 2020.

Amb aquesta pròrroga dels terminis, el consisto-
ri pretén ajudar les famílies i el teixit econòmic del 
municipi, per tal que no vegin minvades les seves 
possibilitats de recuperació i disposin de la màxima 
liquiditat possible per fer front a les conseqüències 
de la crisi.

El nou calendari fiscal, aprovat per la Junta de Go-
vern Local el passat 21 d’abril, és el següent:

AIGUA/CLAVEGUERAM (1r trim.): del 21 de febrer al 
22 de març de 2020
VEHICLES: fins el 31 de juliol de 2020
IBI URBANA (1r termini): fins el 31 d’agost de 2020
BROSSA (1r trim. 2020): fins el 31 d’agost de 2020
AIGUA/CLAVEGUERAM (2n trim.): del 21 de maig 
al 20 de juny de 2020 (s’allarga el període de paga-
ment voluntari de 30 a 45 dies )
MERCADET DE VENDA NO SEDENTÀRIA: fins el 30 
de setembre de 2020
IBI RÚSTICA I BICES: fins el 30 de setembre de 2020
GUALS: fins el 30 de setembre de 2020
IAE: fins el 2 de novembre de 2020
BROSSA (2n trim.2020): fins el 2 de novembre de 
2020
AIGUA/CLAVEGUERAM (3r trim.): fins el 2 de no-
vembre de 2020
IBI URBANA (2n termini): fins el 2 de novembre de 
2020
BROSSA (3r trim.): del 30 d’octubre al 31 de desem-
bre de 2020
AIGUA/CLAVEGUERAM (4t trim.): del 20 de novem-
bre al 20 de desembre de 2020

BROSSA (4t trim. 2020): del 29 de gener al 31 de 
març de 2021
 

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
ha adoptat aquesta mesura amb la col·laboració de 
BASE Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarrago-
na, organisme que gestiona la recaptació tributària 
municipal; de Comaigua SL, l’empresa que gestiona 
el servei de subministrament de l’aigua; i de Secom-
sa, l’empresa pública comarcal que gestiona el ser-
vei de recollida i tractament dels residus municipals.

Per facilitar les gestions de pagament dels rebuts 
de l’aigua dels períodes que es vegin afectats pel 
confinament, Comaigua ha pres aquestes mesures 
en concret:

- Allargar el període de pagament voluntari de 30 
a 45 dies per a totes les factures emeses en actual 
període de pagament voluntari i per les noves emis-
sions de factures durant aquest període.

- Aturar les gestions de reclamacions de deute, sus-
pensions de subministrament, o qualsevol acció que 
suposi prescindir del servei bàsic de subministra-
ment d’aigua.

- Oferir facilitats d’ajornament i fraccionament de 
les factures.

- Possibilitat de triar un dia específic de remesa de 
les factures.

- Possibilitat d’acollir-se a la modalitat del 12 gotes, 
oferint un prorrateig de les factures en una quota 
fixa durant tot l’any.

- Ajudes per a PIMES i autònoms.

La Junta de Govern Local aprova un nou calendari fi scal per ajudar 
les famílies i el teixit empresarial a fer front a la crisi de la Covid-19
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Obra nueva en el centro
de l’Hospitalet de l’Infant

• 195 m2
• 3 habitaciones. 2 baños completos
• Cocina equipada
• Ventanas PVC, A.A y calefacción por conductos
• Terraza + 2 solariums con vistas
• Garaje de 65 m2
• Materiales de 1ª calidad

Sant Pere, 10 / L’Hospitalet de l’Infant  Tel.977 822 053

¡Visite casa 
piloto!
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Restaurant · Brasería · Pizzería

APERITIVOS · LLESQUES · BOCADILLOS · FRANKFURT · HAMBURGUESERÍA CERVECERÍA · PESCADOS · PASTA FRESCA · ENSALADAS
CALÇOTADES ASADOR · TAPAS · ARROCES · MARISCOS · BROCHETAS · BAUTIZOS COMUNIONES · BODEGA · TIENDA DE VINOS

PRODUCTO FRESCO 
A DOMICILIO

La mejor carne fresca y marisco 
directamente a tu cocina

Txuleta Premium dry aged, 120 días de maduración    40€  /kg.
Solomillo Premium, 25 días de maduración    45€  /kg. (Medallones +/- 300gr.    13€  )

Solomillo Extra Superior    40€  /kg. (Medallones +/- 300gr.    10€  )
Burgers caseras de carne de entrecot. 220 gr.    2,5€  /u.

Jamón de bellota 100%. Sobre de 80 gr.    18€
Pulpo gallego de Primera cocido, 300gr.    16€

Pedidos
670 283 413

Cada día, a partir de las 11.00h



Port Esportiu Locals 4, 5, 6, 7 i 8 · L’HOSPITALET DE L’INFANT · 977 822 209braseria_pizzeria_prost

Cocina abierta de 11.00 h a 23.00 h
Kitchen open from 11.00 h to 23.00 h
Cuisine ouverte de 11.00 à 23.00 h

Cucina aperta dalle 11.00 h alle 23.00 h
Die Küche ist von 11.00 h bis 23.00 h Uhr geöffnet

Keuken open van 11.00 h tot 23.00 h

Port Esportiu Locals 4, 5, 6, 7 i 8 · L’HOSPITALET DE L’INFANT 977 822 209

Mariscadas

Menú almuerzo brasa10€ todo incluidoPlato, allioli, bebida y café

Plato, allioli, bebida y café

Port Esportiu Locals 4, 5, 6, 7 i 8 ·braseria_pizzeria_prost

Bocadillos 
a la brasa y 

bollería recién 
hecha!

bollería recién 
Bocadillos

brasa
Bocadillos

10€ tPlato, allioli, bebida y café

Bocadillos 
a la brasa y 

bollería recién 
a la brasa y 

bollería recién 
a la brasa y Cada día, a partir de las 11.00h

Variedad 
en Arroces

Especialidad 
en Carnes y 
Pescados a la brasa

DISFRUTA EN 
NUESTRA AMPLIA 

TERRAZA

Llama, pide y te lo 
llevamos a casa 
977 822 209

TODA NUESTRA 
CARTA TAMBIÉN 

PARA LLEVAR



TOTES LES POMES 

SÓN AL MATEIX CISTELL...

ANUNCIA’T A COSTA MAGAZINE
T 605 879 129 · INFO@COSTAMAGAZINE.COM C./ MONTBRIÓ 5 · CAMBRILS · AV. BARCELONA, 53-57 · MIAMI PLATJACOSTA.MAGAZINE

Cesc Martín
Arquitectura i Urbanisme

www.cescmartin.net
f.martin@coac.net
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C-44 VANDELLÒS

Polígon Les Tàpies
C/ Bonet Dalmau, 1 (Bajos Restaurante)

L’Hospitalet de l’Infant

684 345 244

Lunes a viernes
10.00 h a 20.00 h

Sàbado
10.00 h a 13.00 h

JULIO y AGOSTO

www.abarcate.es

Lunes a viernes
9.00 h a 13.30 h

16.00 h a 19.00 h

Sàbado
10.00 h a 13.00 h

Hasta el 30 de junio



Nuevos modelos
y materiales 2020!@abarcatespain abarcate



Vols ser un punt de distribució 
de COSTA magazine?

contacta amb nosaltres!

info@costamagazine.com

Més de 150 
punts de 

distribució

Seu electrònica
Cambrils

CAMBRILS POSA EN MARXA EL SERVEI D’AJUDA
A LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

L’Ajuntament de Cambrils ha posat en marxa 
un servei gratuït d’assistència telefònica i 
telemàtica per resoldre dubtes i incidències 

de la ciutadania en les seves gestions i tramitacions 
electròniques. Les persones interessades poden 
parlar amb un/a tècnic/a del servei trucant al telè-
fon 977794557 de 8 a 20 hores, omplir aquest for-
mulari per demanar que les truquin o enviar el seu 
telèfon de contacte i la consulta al correu electrònic 
oac360@cambrils.cat.

El nou servei es diu OAC 360º i està adreçat a ciuta-
dania, professionals, empreses i entitats que hagin 
de relacionar-se amb l’Ajuntament a través de la seu 

electrònica https://seu.cambrils.cat i tinguin algun 
dubte o dificultat en l’ús de la plataforma.

Un equip de persones expertes donaran donaran 
suport a qui ho necessiti en tràmits i gestions com 
la instal·lació i ús del certificat digital, l’obtenció d’un 
certificat electrònic com l’idcat mòbil, la presentació 
d’instàncies, l’ús de les plataformes de contractació, 
la recepció de notificacions electròniques, les ins-
cripcions telemàtiques, l’ús de la carpeta ciutadana, 
o qualsevol incidència en la tramitació. Fins i tot, 
quan sigui necessari, hi ha l’opció de connectar-se 
remotament a l’ordinador de la persona que faci la 
consulta, sempre sota la seva autorització expressa.

El regidor de Govern Obert, Eduard Pellicer, ha afir-
mat que el servei dona resposta a la necessitat de la 
ciutadania de relacionar-se amb l’administració de 
manera electrònica, especialment en la situació de 
confinament actual. El regidor ha explicat OAC 360º 
vol donar suport a aquelles persones que no saben 
com començar i resoldre els dubtes i incidències que 
es puguin presentar durant la tramitació. «L’objec-
tiu és donar facilitats i aconseguir que cada vegada 
més persones optin per aquesta via que permet fer 
tràmits des de qualsevol lloc, durant les 24 hores del 
dia, els 365 dies de l’any», ha conclòs el Pellicer.

OAC 360º ofereix acompanyament telefònic i telemàtic per resoldre 
dubtes i incidències a l’hora de fer tràmits a la seu electrònica
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Desayunos · Bocadillos
Tapas · Cocktails

BAR · SUPERMARKET   URB. CASALOT

Urb. Casalot · Miami Platja · Tel.: 618 422 297 · papayabarmiami@gmail.com

Ven a conocer nuestras ofertas especiales, vas a repetir!!!

Papaya Bar papayabar_miamiplatja

ABIERTO!

L’HOSPITALET 
DE L’INFANT

CAMBRILSMONT-ROIG - MIAMI PLATJA
(y urbanitzacions)

DIRECTO A 
CASA EN:



AUTOCARS CARRERA
977 823 143
www.autocarscarrera.es

AUTOCARS PLANA
977 214 475
www.autocarsplana.com

AUTOCARS LLOSA
977 823 812
www.autocarsllosa.cat

AUTOCARS IGUALADINA
977 770 698 
www.igualadina.com

Farmàcia Borràs
Av.Diputació, 79 (Edif.Reddis)
Tel. 977 361 041

Farmàcia Aragonès
Via Augusta, s/n. Bul. Blau
Tel. 977 823 059

Farmàcia Garcia Barceló
Estanislao Figueras, 35
Tel. 977 824 225

Farmàcia Olive Alabart
Av. Catalunya, 23
Tel. 977 566 038

Farmàcia Guillen
Av.Verge de Montserrat, 6-8
Tel. 977 364 512

Farmàcia Díaz
Av. Diputació, 12 
Tel. 977 364 510

Farmàcia Barcelona
Av. Independencia, 1
Tel. 977 360 466

Farmàcia Esqué
Av. Vidal i Barraquer, 3
Tel. 977 791 702

Farmàcia López
Av. Catalunya, 30
Tel. 977 837 864

Farmàcia Guillén
Francesc Riba i Mestre, 11
Tel. 977 837 702

Farmàcia Solé
Av.Barcelona, 158
Tel. 977 810 221

Farmàcia Besora
Consolat de Mar, 60
Tel. 977 360 270

Farmàcia Vidal-Cañas
Consolat de Mar, 70
Tel. 977 792 712

Farmàcia Hernández
Golf St.Jordi,2 (Urb.La Llosa)
Tel. 977 365 153

Farmàcia Suils
Moragas i Barret, 2 local 2
Tel. 977 368 569

Farmàcia Gómez
Pais Basc, 18 baixos
Tel. 977 369 912 

Cambrils

L’Hospitalet de l’infant Vandellòs Pratdip

Consulti les farmacies 
de guardia a:

www.cofc.cat

Farmàcia Valls-Lobaco
Rambla Jaume I, 15
Tel. 977 369 003

Farmàcia Miami
Plç. Tarragona, 8
Tel. 977 170 044

EMERGÈNCIES .......................112
CAMBRILS
Ajuntament .....................................977 794 579
Policia Local ....................................977 794 566
Of. Turisme ......................................977 792 307
Guardia Civil ....................................977 368 110
Ràdio Camb. ...................................977 363 405
PRATDIP
Ajuntament .....................................977 566 242
Of. Turisme ......................................977 566 388
CAP....................................................977 566 191

MONT-ROIG DE CAMP · MIAMI PLATJA
Ajuntament .....................................977 837 005
Of. Mun. Miami  .............................977 170 440
Of. Turisme ......................................977 810 978 
CAP Mont-roig ...............................977 837 877
CAP Miami  .....................................977 811 200
Policia Local ....................................977 838 873
L’HOSPITALET DE L’INFANT · VANDELLÒS
Ajuntament .....................................977 824 037
Casa de la Vila ................................977 823 313
Of. Turisme ......................................977 823 328
CAP Hospi. ......................................977 820 336 

Mont-roig i Miami
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MyMenu

www.tantumglobal.com/shop  |      660 940 973

Digitalizamos la carta de tu 
restaurante y modifícala tu mismo

Tu carta y menú diario en código QR

Material gráfi co personalizado. PLV de sobremesa desde 1 € la unidad. 
Adhesivos PVC y tarjetas plastifi cadas con tu QR y logo desde 0,06 €

59€
Desde

Directo al móvil del cliente
Totalmente personalizable y actualizable


