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La memòria de gestió que teniu a les mans recull l’acció de govern de l’actual legislatura. Han estat quatre anys 
de molta feina, de moltes petites accions a tot el municipi, tot i que també de projectes importants, que podreu 
trobar detallats a les pàgines centrals d’aquest llibre.

També han sigut quatre anys de molts aprenentatges, no ha estat fàcil tirar endavant tants projectes governant 
en minoria, però podem estar molt orgullosos de la feina feta entre tots.

Roda de Berà no ha deixat d’avançar. Hem aconseguit mantenir la línia heretada, posada en marxa per l’alcalde 
Pere Compte ara fa vuit anys, mantenint un equilibri a les arques municipals, una estabilitat econòmica que ens 
ha situat entre els consistoris més sanejats de Catalunya i ens ha permès tancar any rere any amb superàvit i 
reduir el deute viu alhora que executàvem moltes inversions importants. I tot plegat ho hem dut a terme amb una 
gestió oberta i transparent, sempre buscant el consens amb la resta d’agrupacions polítiques i donant-les-hi la 
possibilitat de proposar idees i participar-hi.

Les polítiques de participació ciutadana posades en marxa també ens fan sentir orgullosos, perquè els rodencs 
i rodenques vau poder participar en els primers pressupostos participatius de la història del municipi, decidint en 
què s’invertia una part del pressupost municipal.

I, per suposat, les polítiques socials han continuat sent una prioritat per a nosaltres. Coneixent la delicada situació 
que viuen moltes famílies del municipi, l’Ajuntament s’hi ha abocat per ajudar-les, com també per fomentar la 
creació d’ocupació, amb polítiques i subvencions destinades a aquesta finalitat, reduir l’atur a Roda de Berà.

I amb aquest present, continuarem construint el futur de Roda de Berà. 

Pere Virgili  Dominguez

 

 

 

 

 

La memoria de gestión que tenéis en las manos recoge la acción de gobierno de la actual legislatura. Han 
sido cuatro años de mucho trabajo, de muchas pequeñas acciones en todo el municipio, aunque también de 
proyectos importantes que podréis encontrar detallados en las páginas centrales de este libro. 

También han sido cuatro años de muchos aprendizajes, no ha sido fácil sacar adelante tantos proyectos 
gobernando en minoría, pero podemos estar muy orgullosos del trabajo realizado entre todos. 

Roda de Berà no ha dejado de avanzar. Hemos conseguido mantener la línea heredada, puesta en marcha por el 
alcalde Pere Compte ahora hace ocho años, manteniendo un equilibrio de las arcas municipales, una estabilidad 
económica que nos ha situado entre los consistorios más saneados de Cataluña y nos ha permitido cerrar año 
tras año con superávit y reducir la deuda viva a la vez que ejecutábamos muchas inversiones importantes. Y 
todo ello lo hemos llevado a cabo con una gestión abierta y transparente, siempre buscando el consenso con el 
resto de agrupaciones políticas y dándoles la posibilidad de proponer ideas y participar.

Las políticas de participación ciudadana puestas en marcha también nos hacen sentir orgullosos, porque los 
rodenses pudisteis participar en los primeros presupuestos participativos de la historia del municipio, decidiendo 
en qué se invertía una parte del presupuesto municipal. 

Y, por supuesto, las políticas sociales han continuado siendo una prioridad para nosotros. Conociendo la delicada 
situación que viven muchas familias del municipio, el Ayuntamiento se ha volcado para ayudarlas, como también 
para fomentar la creación de ocupación, con políticas y subvenciones destinadas a esta finalidad, reducir el paro 
en Roda de Berà. 

Y con este presente, continuaremos construyendo el futuro de Roda de Berà.

Pere Virgili  Dominguez Pàgina 7
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UN GIR DE 180º ALS

COMPTES
MUNICIPALS
L’equip de Govern ha fet durant els últims quatre anys 
una important tasca de contenció de la despesa per 
mantenir l’equilibri de les arques municipals, tot plegat 
garantint la qualitat dels serveis públics, i reduint la 
pressió fiscal dels ciutadans. 

El equipo de Gobierno ha hecho durante los últimos 
cuatro años una importante labor de contención 
del gasto para mantener el equilibrio de las arcas 
municipales, todo ello garantizando la calidad de los 
servicios públicos, y reduciendo la presión fiscal de los 
ciudadanos.

I ho ha fet també executant un gran nombre d’inversions, 
més de 60 projectes en quatre anys, i 6.383.956,16 
euros invertits.

Y lo ha hecho también ejecutando un gran número de 
inversiones, más de 60 proyectos en cuatro años, y 
6.383.956,16 euros invertidos.

EL DEUTE DE 
L’AJUNTAMENT
HA BAIXAT
DEL 34% AL 15% EN 
4 ANYS

AL DÍA CON 
NUESTROS 
PROVEEDORES

PLAZO MEDIO DE 
PAGO 12,5 DÍAS

4 ANYS DE
SUPERÀVIT 
PRESSUPOSTARI

MÁS INVERSIONES
MENOS 
IMPUESTOS

6.383.956 €
EN INVERSIONES 

IBI 1,23     0.97
REBAIXA DE 26 
PUNTS EN 4 ANYS

S’ha aconseguit mantenir un superàvit pressupostari i complir amb els 
requisits de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, el nivell de deute públic, 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i el període 
mitjà de pagament global a proveïdors.

Se ha conseguido mantener un superávit presupuestario y cumplir con 
los requisitos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el nivel de deuda 
pública, el objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el 
periodo medio de pago global a proveedores.

Els pressupostos aprovats, els més socials de la història del municipi, van 
estar en tots els casos dialogats amb la resta de grups de l’oposició, per tal 
que tots ells poguessin aportar les seves propostes i que fossin recollides.

Los presupuestos aprobados, los más sociales de la historia del municipio, 
estuvieron en todos los casos dialogados con el resto de grupos de la oposición, 
para que todos ellos pudieran aportar sus propuestas y que fueran recogidas.

La bona salut de l’economia municipal i el rati del deute viu, que actualment 
es troba al 14,91%, ha permès que durant quatre anys s’hagin congelat o 
bé reduït diferents taxes i impostos municipals.

La buena salud de la economía municipal y el ratio de la deuda viva, que 
actualmente se encuentra en el 14,91%, ha permitido que durante cuatro años 
se hayan congelado o reducido diferentes tasas e impuestos municipales.

Al 2019 els rodencs han vist reduït el rebut de l’IBI en un 3% real, un 5% 
des de l’any 2017. Una rebaixa que, en ser un impost que afecta a la gran 
majoria de ciutadans, és important perquè ha beneficiat a totes les llars.  
Així com un 10% lineal a l’impost de circulació.

En el 2019 los rodenses han visto reducido el recibo del IBI en un 3% real, 
un 5% desde el año 2017. Una rebaja que, al ser un impuesto que afecta 
a la gran mayoría de ciudadanos, es importante porque ha beneficiado a 
todos los hogares. Así como un 10% lineal al impuesto de circulación.

2015

34%
21%

13%

15%

1.228.440 €

1.149.623 €

3.616.721 €

389.171 €

2016

2017

2018

INVERSIONS

DEUTE VIU
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MODERNITZACIÓ DE LA

GESTIÓ I
TRANSPARÈNCIA
L’equip de Govern ha fet una aposta important per 
esdevenir un Ajuntament més transparent i posar 
a disposició de la ciutadania a través del Portal de 
Transparència tota la informació sobre la gestió 
municipal i les seves actuacions.

El equipo de Gobierno ha hecho una apuesta importante 
para convertirse en un Ayuntamiento más transparente 
y poner a disposición de la ciudadanía a través del 
Portal de Transparencia toda la información sobre la 
gestión municipal y sus actuaciones.

S’ha creat una nova seu electrònica i la carpeta 
ciutadana que facilita als rodencs i rodenques l’accés a 
la informació i als tràmits municipals, així com la relació 
entre l’Ajuntament i el ciutadà.

Se ha creado una nueva sede electrónica y la carpeta 
ciudadana que facilita a los rodenses el acceso a la 
información y a los trámites municipales, así como la 
relación entre el Ayuntamiento y el ciudadano.

A l’octubre de 2017 va continuar donant passos endavant i es va posar en 
marxa el sistema de videoactes, el qual ha facilitat l’accés als ciutadans 
als plens municipals, que també s’emeten en directe al nostre canal de 
Youtube.

En octubre de 2017 continuó dando pasos adelante y se puso en marcha el 
sistema de videoactas, el cual ha facilitado el acceso a los ciudadanos a los plenos 
municipales, que también se emiten en directo en nuestro canal de Youtube.

Quant a la modernització de la gestió interna del consistori, s’han assolit 
grans fites amb una gran millora i reorganització de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà i una nova organització dels departaments de Serveis Tècnics, 
Urbanisme i Medi Ambient, dins de la nova àrea de Territori, tot plegat per 
facilitar qualsevol tràmit que hagin de fer els ciutadans i permetre que en un 
mateix espai puguin resoldre’ls.

En cuanto a la modernización de la gestión interna del consistorio, se han 
alcanzado grandes logros con una gran mejora y reorganización de la Oficina 
de Atención al Ciudadano y una nueva organización de los departamentos 
de Servicios Técnicos, Urbanismo y Medio Ambiente, dentro de la nueva 
área de Territorio, todo ello para facilitar cualquier trámite que tengan que 
hacer los ciudadanos y permitir que en un mismo espacio puedan resolverse.

Durant aquesta legislatura per primer cop els partits de l’oposició amb 
representació han comptat amb un despatx propi dins de l’Ajuntament on 
poder reunir-se i atendre cites, així com amb una sala de reunions conjunta. 
També han tingut l’oportunitat de presidir diferents comissions informatives 
en aquests quatre anys, un compromís que va adquirir amb ells l’Alcalde i 
que va complir per tal de fer-los partícips.

Durante esta legislatura por primera vez los partidos de la oposición con 
representación han contado con un despacho propio dentro del Ayuntamiento 
donde poder reunirse y atender citas, así como con una sala de reuniones 
conjunta. También han tenido la oportunidad de presidir diferentes comisiones 
informativas en estos cuatro años, un compromiso que adquirió con ellos el 
Alcalde y que cumplió con el fin de hacerles partícipes.

Pàgina 11Pàgina 10



 

 

 

 

 

MÉS 

PARTICIPACIÓ
DE LA CIUTADANIA

Per primer cop al municipi es van posar en marxa uns 
pressupostos participatius. Els rodencs van poder 
proposar i escollir en quins projectes es destina una 
part del pressupost general.

Por primera vez en el municipio se pusieron en marcha 
unos presupuestos participativos. Los rodenses 
pudieron proponer y elegir en qué proyectos se destina 
una parte del presupuesto general.

En l’edició 1 es van presentar 115 propostes, de les 
quals es van validar 32 i amb els vots de la ciutadania 
es van escollir 4 projectes guanyadors que durant el 
2019 s’executaran.

En la edición 1 se presentaron 115 propuestas, de las 
cuales se validaron 32 y con los votos de la ciudadanía 
se escogieron 4 proyectos ganadores que durante el 
2019 se ejecutarán.

Per promoure la participació dels veïns i veïnes es van 
crear els consells de barri, reunions periòdiques entre 
l’Ajuntament i les associacions veïnals per conèixer les 
seves preocupacions i demandes i tenir-les en compte.

Para promover la participación de los vecinos y vecinas 
se crearon los consejos de barrio, reuniones periódicas 
entre el Ayuntamiento y las asociaciones vecinales para 
conocer sus preocupaciones y demandas y tenerlas en 
cuenta.

L’Ajuntament va aprovar un nou Reglament Orgànic 
Municipal (ROM) que inclou novetats importants 
respecte la participació ciutadana i la creació dels 
canals necessaris per facilitar la participació de tots els 
rodencs i rodenques en els assumptes municipals. 

El Ayuntamiento aprobó un nuevo Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM) que incluye novedades importantes 
respecto la participación ciudadana y la creación de 
los canales necesarios para facilitar la participación 
de todos los rodenses y rodenques en los asuntos 
municipales.

133.283 EUROS
DESTINATS A LES 
ASSOC. DE VEÏNS

37 REUNIONES
CON LAS 
ENTIDADES DE 
CADA BARRIO EN
3 AÑOS
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PLAÇA
SANT JAUME
UN ESPAI PER ALS VIANANTS

La plaça Sant Jaume és el punt on es concentra la vida 
comercial i d’oci del barri.

La plaza Sant Jaume es el punto donde se concentra la 
vida comercial y de ocio del barrio.

Al febrer d’aquest any l’Ajuntament va encetar les 
obres de remodelació per transformar-la en una 
plaça polivalent, més moderna, on el vianant fos el 
protagonista, amb l’objectiu de millorar la qualitat urbana 
de l’espai i dinamitzar el comerç i el turisme de la zona..

En febrero de este año el Ayuntamiento inició las obras 
de remodelación para transformarla en una plaza 
polivalente, más moderna, donde el peatón fuera el 
protagonista, con el objetivo de mejorar la calidad 
urbana del espacio y dinamizar el comercio y el turismo 
de la zona.

Les places per a l’estacionament de vehicles han estat 
eliminades per reduir la presència de trànsit rodat a la nova 
plaça, i s’han creat unes quantes del tipus “para i compra”. 
Per aquest motiu es va ampliar l’aparcament del carrer Sínia 
(a uns 200 metres) amb 52 noves places per a vehicles. 

Las plazas para el estacionamiento de vehículos han sido 
eliminadas para reducir la presencia de tráfico rodado en la 
nueva plaza, y se han creado varias del tipo “para y compra”. 
Por este motivo se amplió el aparcamiento de la calle Sínia 
(a unos 200 metros) con 52 nuevas plazas para vehículos.

UNA PLAÇA 
POLIVALENT
I MÉS MODERNA

COST DE L’OBRA: 
249.260 EUROS
AMB FONS 
MUNICIPAL
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UN TEIXIT URBÀ
MÉS MODERN

L’equip de Govern ha invertit en els últims quatre anys 
6.096.761 euros en inversions per millorar i modernitzar 
el traçat urbà de Roda de Berà.

El equipo de Gobierno ha invertido en los últimos cuatro 
años 6.096.761 euros en inversiones para mejorar y 
modernizar el trazado urbano de Roda de Berá.

En algunes zones ha volgut donar prioritat al vianant, 
com al carrer Sant Isidre o a la plaça dels Pins, amb 
el projecte de modernització que s’està duent a terme, 
amb el qual es vol recuperar la idea de plaça oberta de 
fa anys, en la qual el vianant tingui preferència i sigui el 
protagonista.

En algunas zonas se ha querido dar prioridad al peatón, 
como en la calle Sant Isidre o en la plaza dels Pins, 
con el proyecto de modernización que se está llevando 
a cabo, con el que se quiere recuperar la idea de 
plaza abierta de hace años, en la que el peatón tenga 
preferencia y sea el protagonista.

L’àrea de Territori ha repintat els passos de vianants, 
cruïlles, zones d’aparcament, línies grogues, stops, 
cediu el pas, illetes, entre d’altres, per tal d’incrementar 
la seguretat viària tant de conductors com de vianants. 

El área de Territorio ha repintado los pasos de peatones, 
cruces, zonas de aparcamiento, líneas amarillas, stops, 
ceda el paso, isletas, entre otros, con el fin de incrementar 
la seguridad vial tanto de conductores como de peatones.

També es va posar en marxa una prova pilot amb la 
creació de diverses places d’aparcament de motocicletes 
tot just abans dels passos de vianants, per tal de millorar 
la visibilitat i la seguretat dels vianants, amb uns resultats 
molt positius. Amb el mateix objectiu, l’Ajuntament va 
modificar el sentit de moltes places d’aparcament, amb la 
creació d’aparcaments en bateria inversa, mesures que 
inclou el Pla Local de Seguretat Viària. 

También se puso en marcha una prueba piloto con 
la creación de varias plazas de aparcamiento de 
motocicletas justo antes de los pasos de peatones, 
con el fin de mejorar la visibilidad y la seguridad de los 
peatones, con unos resultados muy positivos. Con el 
mismo objetivo, el Ayuntamiento modificó el sentido de 
muchas plazas de aparcamiento, con la creación de 
aparcamientos en batería inversa, medidas que incluye 
el Plan Local de Seguridad Vial.

6.096.761 EUROS
EN INVERSIONS 
DE MILLORA I 
MODERNITZAR EL 
TRAÇAT URBÀ

233.796 EUROS
EN RENOVACIÓ 
O ARRANJAMENT 
VORERES I 
PAVIMENTS

130.000 EUROS
EN MEJORAR Y 
RENOVAR LA RED 
DE AIGUA

913.772 EUROS
DESTINADOS A LA 
LIMPIEZA VIARIA
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AFAVORINT LA CREACIÓ

D’OCUPACIÓ AL
MUNICIPI
La política d’ocupació de l’Ajuntament ha ajudat a reduir 
l’atur al municipi.

La política de empleo del Ayuntamiento ha ayudado a 
reducir el paro en el municipio.

L’equip de govern ha lluitat perquè persones en 
situació d’atur poguessin formar-se amb cursos 100% 
finançats i trobar feina. Ho ha fet amb plans d’ocupació i 
col·laboració social, amb la creació de 8 noves borses de 
treball i amb subvencions a empreses que contractessin 
desocupats.

El equipo de gobierno ha luchado para que personas en 
situación de desempleo pudieran formarse con cursos 
100% financiados y encontrar trabajo. Lo ha hecho con 
planes de empleo y colaboración social, con la creación 
de 8 nuevas bolsas de trabajo y con subvenciones a 
empresas que contrataran desocupados.

Va obrir al 2014 una línia d’ajudes a empreses que 
contractessin persones en atur i a aquells emprenedors que 
volguessin iniciar el seu propi negoci.

Abrió el 2014 una línea de ayudas a empresas que 
contrataran personas en paro y a aquellos emprendedores 
que quisieran iniciar su propio negocio.

104 persones han trobat feina gràcies a les polítiques 
d’ocupació de l’Ajuntament.

104 personas han encontrado trabajo gracias a las políticas 
de empleo del Ayuntamiento.

L’Ajuntament ha destinat en quatre anys 1.702.552 euros a 
polítiques d’ocupació.

El Ayuntamiento ha destinado en cuatro años 1.702.552  
euros a políticas de empleo.

8 BORSES PER 
DONAR FEINA
A PERSONES EN 
ATUR

1.702.552 EUROS
DESTINADOS A 
POLÍTICAS DE 
OCUPACIÓN
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RODA DE BERÀ ÉS

SOLIDÀRIA
Una de les prioritats d’aquest equip de Govern durant els 
últims quatre anys ha estat ajudar a les famílies que més 
ho necessiten, estar al costat de les persones que més 
han patit les conseqüències de la crisis.

Una de las prioridades de este equipo de Gobierno durante 
los últimos cuatro años ha sido ayudar a las familias que 
más lo necesitan, estar al lado de las personas que más 
han sufrido las consecuencias de la crisis.

Des de 2016, any en què es va posar en marxa el 
reglament regulador de les prestacions d’urgència social, 
s’han destinat ajudes d’urgència per donar atenció a 
determinades situacions de necessitat puntual, urgents 
i bàsiques de subsistència que hagin pogut patir els 
rodencs i rodenques per manca de recursos econòmics 
suficients.

Desde 2016, año en que se puso en marcha el reglamento 
regulador de las prestaciones de urgencia social, se 
han destinado ayudas de urgencia para dar atención a 
determinadas situaciones de necesidad puntual, urgentes 
y básicas de subsistencia que hayan podido sufrir los 
rodenses por falta de recursos económicos suficientes.

En quatre anys 203 famílies, un total de 609 persones, 
han rebut lots setmanals d’aliments a través del Punt de 
Distribució d’Aliments de l’Ajuntament, i s’han distribuït 
a través del servei, 69.611 quilos d’aliments i productes 
bàsics.

En cuatro años 203 familias, un total de 609 personas, han 
recibido lotes semanales de alimentos a través del Punto 
de Distribución de Alimentos del Ayuntamiento, y se han 
distribuido a través del servicio, 69.611 kilos de alimentos 
y productos básicos.

Roda de Berà ha demostrat en moltes ocasions que és 
solidària i en les últimes quatre edicions del Gran Recapte 
d’Aliments s’han recaptat al municipi 31,6 tones d’aliments 
per a les famílies més vulnerables.

Roda de Berà ha demostrado en muchas ocasiones que 
es solidaria y en las últimas cuatro ediciones del “Gran 
Recapte d’Aliments” se han recaudado en el municipio 31,6 
toneladas de alimentos para las familias más vulnerables.

L’Ajuntament compta actualment amb dos pisos 
d’emergència social que tenen la finalitat d’allotjar 
temporalment persones que en moments puntuals es trobin 
en situació d’urgència social; i quatre pisos de lloguer de 
protecció oficial amb uns preus socials per adaptar-se a la 
realitat socioeconòmica de les famílies més necessitades 
que poden optar a aquests habitatges.

El Ayuntamiento cuenta actualmente con dos pisos 
de emergencia social que tienen la finalidad de alojar 
temporalmente personas que en momentos puntuales se 
encuentren en situación de urgencia social; y cuatro pisos 
de alquiler de protección oficial con unos precios sociales 
para adaptarse a la realidad socioeconómica de las familias 
más necesitadas que pueden optar a estas viviendas.

69.611 KG.
D’ALIMENTS REPARTITS 
A TRAVÉS DEL PUNT 
DE DISTRIBUCIÓ 
D’ALIMENTS

2 PISOS DE 
EMERGENCIA Y
4 PISOS DE
ALQUILER SOCIAL

693.866 EUROS
A SERVICIOS SOCIALES 
EN 4 AÑOS
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UNA APOSTA PER

LA IGUALTAT
La regidoria de la Dona ha fet una aposta ferma per 
sensibilitzar la població per assolir la igualtat entre 
homes i dones, i en els últims anys ha multiplicat les 
activitats, cursos i xerrades en aquest sentit, per assolir 
un canvi real de valors i lluitar contra els estereotips i els 
rols de gènere, amb la celebració de la Setmana contra 
la violència envers les dones - 25 de novembre-, i del 
Dia Internacional de les Dones -el 8 de març-.

La regiduría de la Mujer ha hecho una apuesta firme 
para sensibilizar a la población para conseguir la 
igualdad entre hombres y mujeres, y en los últimos 
años ha multiplicado las actividades, cursos y charlas 
en este sentido, para lograr un cambio real de valores y 
luchar contra los estereotipos y los roles de género, con 
la celebración de la Semana contra la violencia hacia 
las mujeres - entorno al 25 de noviembre-, y del Día 
Internacional de las mujeres -el 8 de marzo-.

Els joves de l’institut han rebut formació per la igualtat 
de gènere a través de diferents tallers, sufragats per 
l’Ajuntament.

Los jóvenes del instituto han recibido formación por 
la igualdad de género a través de diferentes talleres, 
sufragados por el Ayuntamiento.

 L’objectiu és continuar treballant en la conscienciació 
de la ciutadania sobre aquesta lacra per aconseguir un 
canvi de valors en la societat, lluitar contra els estereotips 
i els rols de gènere, els quals es basen en molts casos 
en el menyspreu de tot allò que estigui relacionat amb 
la feminitat, així com sensibilitzar contra la sexualització 
de la figura de la dona als mitjans de comunicació i a la 
publicitat.  

El objetivo es continuar trabajando en la concienciación de 
la ciudadanía sobre esta lacra para conseguir un cambio 
de valores en la sociedad, luchar contra los estereotipos 
y los roles de género, que se basan en muchos casos 
en el desprecio de todo lo que esté relacionado con la 
feminidad, así como sensibilizar contra la sexualización 
de la figura de la mujer en los medios de comunicación y 
la publicidad.
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CONNECTATS
AMB LA GENT

AL 2017
NOU WEB
MÉS MODERN, 
MÉS PROPER

4.600
SEGUIDORES
EN FACEBOOK Y 
CRECIENDO

L’Ajuntament ha fet un important salt en la forma de 
comunicar-se amb els ciutadans.

El Ayuntamiento ha hecho un importante salto en la 
forma de comunicarse con los ciudadanos.

Al 2017 es va posar en marxa un nou web municipal 
més modern, més atractiu, més intuïtiu i que permet 
una navegació més àgil i senzilla, amb nous serveis i 
més tràmits online.

En 2017 se puso en marcha una nueva web municipal 
más moderna, más atractiva, más intuitiva y que 
permite una navegación más ágil y sencilla, con nuevos 
servicios y más trámites online.

En paral·lel es va crear també el canal de l’Ajuntament a 
Youtube, una eina per estar al dia de totes les novetats 
i esdeveniments.

En paralelo se creó también el canal del Ayuntamiento 
en Youtube, una herramienta para estar al día de todas 
las novedades y acontecimientos.

El Facebook de l’Ajuntament ha continuat creixent i ja té 
4.600 seguidors. Esdevé una eina molt activa i propera 
a la ciutadania. Per altra banda es va crear un nou perfil 
a Instagram el qual compta amb 500 seguidors.

El Facebook del Ayuntamiento ha continuado creciendo 
y ya tiene 4.600 seguidores. Se ha convertido en una 
herramienta muy activa y cercana a la ciudadanía. Por 
otra parte se creó un nuevo perfil en Instagram que 
cuenta con 500 seguidores.

A Roda de Berà Ràdio es va crear un espai quinzenal, 
“Casa de la Vila”, a través del qual l’Alcalde respon en 
directe totes les preguntes dels rodencs i rodenques. 

En Roda de Berá Radio se creó un espacio quincenal, 
“Casa de la Vila”, a través del cual el Alcalde responde 
en directo a todas las preguntas de los rodenses.
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RENOVACIÓ DE

ZONES VERDES
I PARCS INFANTILS

L’Ajuntament ha fet una important renovació i 
modernització de les zones verdes i parcs infantils del 
municipi. Durant l’hivern de 2018 l’àrea de Territori va 
dur a terme una important campanya de millores als 
parcs infantils de tot el municipi. Es va valorar segons 
les necessitats de cada parc tot i que es va actuar a tot 
el terme municipal.

El Ayuntamiento ha hecho una importante renovación y 
modernización de las zonas verdes y parques infantiles 
del municipio. Durante el invierno de 2018 el área de 
Territorio llevó a cabo una importante campaña de 
mejoras en los parques infantiles de todo el municipio. 
Se valoró según las necesidades de cada parque 
aunque se actuó en todo el término municipal.

Alguns dels parcs en els quals es va actuar, instal·lant 
elements nous, polint i repintant, canviant jocs en mal 
estat, reposant bancs, arranjant altres elements o bé 
canviant el cartell del parc, van ser: el parc de l’avinguda 
Marinada, el del barri de les Torres, la Martorella, el parc 
de l’Eixample, al barri de Berà Mar, a Marysol, el parc 
de l’avinguda Rafael Ciuró, el del carrer Lisboa, o el del 
carrer Vila-rodona, entre d’altres.

Algunos de los parques en los que se actuó, instalando 
elementos nuevos, puliendo y repintando, cambiando 
juegos en mal estado, reponiendo bancos, arreglando 
otros elementos o bien cambiando el cartel del parque, 
fueron: el parque de la avenida Marinada , el del barrio 
de las Torres, la Martorella, el parque del Eixample, en 
el barrio de Berà Mar, a Marysol, el parque de la avenida 
Rafael Ciuró, el de la calle Lisboa, o el de la calle Vila-
rodona, entre otros.

També s’han creat de nous o bé estan en fase d’execució 
o en projecte, com ara la zona verda de l’avinguda de 
l’Avenc, al costat del PIJ, que inclourà el nou skatepark, 
una nova zona verda i un circuit d’educació viària per a 
bicicletes i patinets.

También se han creado nuevos o están en fase de 
ejecución o en proyecto, como la zona verde de la avenida 
de l’Avenc, junto al PIJ, que incluirá el nuevo skatepark, 
una nueva zona verde y un circuito de educación vial para 
bicicletas y patinetes.

752.471 EUROS
EN MILLORAR 
ZONES VERDES I 
PARCS.
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INVERSIONS
I PROJECTES 2015 -2019

NUCLI URBÀ

EIXAMPLE

VIVENDES DESTINADES A LLOGUER 
SOCIAL 150.000€

NOVES DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL
168.113,96€1

CIRCUIT EDUCATIU INFANTIL AV. DE L’AVENC
40.000€31

ESPAI DE LLEURE I BARBACOES
“ELS LLIMONERS” 24.996€2
REFORMA DEL CREUAMENT DEL C. SANT
SALVADOR I C. BERÀ I ELS SEUS TRAMS 
CONTIGUS 93.337,88€

3
PASSERA PEATONAL I PARC INFANTIL 
HORT DEL GASSÓ 348.000€4

 
 

 

REPARACIÓ CARRERS EIVISSA, 
PENEDÈS, MARESME, CÒNSOL SURA, 
TÍRVIA, OLOT, BLANES, CAMÍ CAL 
LLORENÇ I AV SANT JORDI 100.042,80€

5

PROJECTE D’IL·LUMINACIÓ DE TRAMS DE 
LA TV-2041 104.502,73€6
MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DEL 
SERVEI DE BAR AL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL 46.731,41€

7
REFORMA DE LA PLAÇA DELS PINS

287.970,87€8
 SUBSTITUCIÓ DUES CALDERES A 

L’ESCOLA EL CUCURULL 16.769,11€9
 

 
PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ GESPA 
ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 180.000€10
ASFALTAT D’UN TRAM DEL CAMÍ DE BERÀ

81.174,91€11 ZONA VERDA AV. DE L’AVENC 50.000€25

ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS A LA 
ZONA ESPORTIVA EIXAMPLE 26.800,61€26

LA BARQUERA

BERÀ

COSTA DAURADA

AMPLIACIÓ DEL MAGATZEM I SERVEIS 
PÚBLICS A LA DE LA PEDRERA DE L’ELIES

19.631,8€

27
SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

42.184,47€28

CONSTRUCCIÓ NOVA PISTA DE PÀDEL A 
LA ZONA ESPORTIVA DE L’EIXAMPLE

23.111,41€

30

 

LA MARTORELLA

MERYMAR

LES TORRES

CONSTRUCCIÓ LOCAL ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS LA MARTORELLA 64.256,26€32

ADEQUACIÓ CAMÍ ACCÉS I SERVEIS 
MERYMAR 24.631,97€33

OBRES DE PAVIMENTACIÓ A L’ENTORN 
DE LA ZONA URBANA DE LES TORRES, 
FRONT LA TV-2041 91.442,80€

34

 
ELECTRIFICACIÓ, GRADERIA I NOU 
ESCENARI DE L’ ESPAI CULTURAL LA 
PEDRERA DE L’ELIES 30.000€

29

 
REPARACIÓ FERM DELS CARRERS 
MONTSENY, IGEA, CINCA, SEGRE, 
JÚCAR, DEL PUIG, ROSES I MENORCA

100.525,12€

35

PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MARINERS
52.005,80€36

INSTAL·LACIÓ D’ESTACIÓ DE BOMBEIG 
D’AIGÜES PLUVIALS I RECOLLIDA 
D’AIGÜES PLUVIALS 48.268,44€

37
 ASFALTAT ENTRE ELS CARRERS PRAT 

DE LA RIBA I TEIDE; I GENERAL PRIM I 
MONCAYO 131.120,10€

38
REPOSICIÓ DE L’ENLLUMENAT DELS 
CARRERS MONCAYO, SALOMÓ I PAS 
SUBTERRANI VIANANTS 24.127,70€

39

TALA SELECTIVA / NETEJA PINS BERÀ
48.396,95€40

REFORMA DE LA  PLAÇA DE L’ERMITA
25.748,99€41

IL·LUMINACIÓ ACCÉS MAS ROIG I VIAL 
CARRER PONFERRADA 48.315,96€42
ARRANJAMENT DELS CARRERS CAMÍ DE 
L’ESTACIÓ ANTIGA, VALLESPIR, LLEVANT 
amb DR. FERRAN, PESCADORS I ROGER 
DE LLÚRIA 105.263,16€

43

REFORMAT DE L’ARRANJAMENT DE LES 
VORERES DE LA URB. COSTA DAURADA

140.214,80€

44

 
REPARACIÓ FERM DELS CARRERS 
MONTSENY, IGEA, CINCA, SEGRE, 
JÚCAR, DEL PUIG, ROSES I MENORCA

100.525,12€

35

 

 

REPARACIÓ CARRERS EIVISSA, 
PENEDÈS, MARESME, CÒNSOL SURA, 
TÍRVIA, OLOT, BLANES, CAMÍ CAL 
LLORENÇ I AV SANT JORDI 100.042,80€

5

 

 

REPARACIÓ CARRERS EIVISSA, 
PENEDÈS, MARESME, CÒNSOL SURA, 
TÍRVIA, OLOT, BLANES, CAMÍ CAL 
LLORENÇ I AV SANT JORDI 100.042,80€

5

 GIMNÀS A L’AIRE LLIURE AV. FÈLIX 
MARTORELL 16.000€23

INSTAL·LACIÓ DE SEIENTS MULTICOLOR, 
AMPLIACIÓ SALA POLIVALENT I 
MAGATZEM POLIESPORTIU 115.910€

16

VORERA C. JOAN CARLES I (DOS TRAMS) 
- CAMÍ A L’ ESCOLA 74.814,96€12
ARBRAT FONT D’EN XIMATÓ 4.381,53€13
MILLORES D’IL·LUMINACIÓ 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 48.220,92€14
INSTAL·LACIÓ PÈRGOLA ZONA DE LLEURE 
“LLIMONERS DEL GASSÓ” 13.324,18€15

COMPRA PARCEL·LA C. MIRAMAR PER 
AMPLIAR PARC INFANTIL 85.000€17
SUBSTITUCIÓ D’ENLLUMENAT CASC 
URBÀ FASE I 26.923,69€18

 REPOSICIÓ CANONADES D’AIGUA CAMÍ 
DE BERÀ 31.217,77€19

SKATEPARK 59.984,27€24

ADEQUACIÓ 2on PIS MUNICIPAL PER 
EMERGÈNCIES SOCIALS 35.825,78€20
ARRANJAMENT I CONSERVACIÓ D’UN TRAM 
DEL CAMÍ DE LA CARRERADA 4.523,69€21
SUBSTITUCIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
DE LA XARXA D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ

42.718,44€

22

SUBSTITUCIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
DE LA XARXA D’AIGUA DE CONSUM HUMÀ

42.718,44€

23
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ÀREA MOSTRADA

 
 

RODA DE BERÀ

EL ROC DE SANT GAIETÀ

PROJECTE DE REFORMA DE LA PLAÇA
SANT JAUME 240.260€46

 WORK OUT A LA PLATJA DE COSTA 
DAURADA 15.846,18€47
REPARACIÓ CARRER GUINEU 10.500€48
ARRANJAMENT DELS CARRERS 
MONTSANT (2 TRAMS), SÍNIA I LLEVANT

24.200€

49
REPARACIÓ DELS CARRERS MAS 
CARRERAS I BLANES 148.638,88€50
BANC CORREGUT PASSEIG MARÍTIM

20.000€51

REORGANITZACIÓ DE L’ESTACIONAMENT 
DE VEHICLES EN L’ENTORN DEL ROC DE 
SANT GAIETÀ I PLAÇA MEDITERRANI

103.964,17€

52

REFORMA I DEMOLICIÓ DEL BALCÓ DEL 
C.C. RODA FORADADA 11.197,15€53

  
IMPERMEABILITZACIÓ I SANEJAMENT DE 
LA PLANTA BAIXA DEL MUSEU DE LA RÀDIO

45.311,73€

54
 ADEQUACIÓ SALA MUSEU PLANTA BAIXA 2

64.999,19€55
LOCAL PORT ESPORTIU 89.997,61€56
NOVES PAPERERES 8.000€27
RÈTOLS INFORMATIUS 6.000€58

REPOSICIÓ DE L’ARBRAT I MILLORES DE 
JARDINERIA 99.784,30€45

105.263,16€

ARRANJAMENT DELS CARRERS CAMÍ DE 
L’ESTACIÓ ANTIGA, VALLESPIR, LLEVANT 
amb DR. FERRAN, PESCADORS I ROGER 
DE LLÚRIA

43

Pàgina 30



. 

MAS ROIG

EL FRANCASET

BERÀ MAR

AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT I ASFALTAT 
DE LA PARCEL·LA DE L’AV. CATALUNYA

123.667,55€

60

 VORERA AIXECADA I BARANA ORNAMENTAL 
SOTA PONT N-340 41.999,18€61

REPOSICIÓ IL·LUMINACIÓ 149.997,53€62
 CONSTRUCCIÓ LOCAL ASSOCIACIÓ DE 

VEÏNS DEL FRANCASET 44.996,88€63
PRIMERA FASE DE CAMÍ SENDER DEL 
CARRER ROSA SENSAT 30.896,94€64

 AMPLIACIÓ VORERA I TANCA A LA ZONA 
VERDA AV. AVENC 116.631,90€65

 REPOSICIÓ DE CANONADES D’AIGUA EN 
DIVERSOS CARRERS 44.345,20€66

IL·LUMINACIÓ ACCÉS MAS ROIG I VIAL 
CARRER PONFERRADA 48.315,96€42

  

 

REPARACIÓ CARRERS EIVISSA, 
PENEDÈS, MARESME, CÒNSOL SURA, 
TÍRVIA, OLOT, BLANES, CAMÍ CAL 
LLORENÇ I AV SANT JORDI 100.042,80€

5

MARYSOL

PISTA ESPORTIVA MARYSOL 45.720,66€59

 
ARRANJAMENT DELS CARRERS CAMÍ DE 
L’ESTACIÓ ANTIGA, VALLESPIR, LLEVANT 
amb DR. FERRAN, PESCADORS I ROGER 
DE LLÚRIA 105.263,16€

43

ARRANJAMENT DELS CARRERS 
MONTSANT (2 TRAMS), SÍNIA I LLEVANT

24.200€

49
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6.383.956,16 €
EN INVERSIONS EN 4 ANYS
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MILLORS INFRAESTRUCTURES DE

TRANSPORT
Un baixador a Roda de Berà: L’equip de Govern ha 
lluitat per demanar a Adif la construcció d’un baixador 
de la línia de tren de la costa a Roda de Berà. Segons 
un estudi elaborat per la Generalitat de Catalunya, la 
millor opció seria ubicar-lo entre els municipis de Roda 
de Berà i Creixell, a la zona de la Barquera, per donar 
servei a ambdós municipis.

Una estación en Roda de Berà: El equipo de Gobierno 
ha luchado para pedir a Adif la construcción de un 
apeadero de la línea de tren de la costa en Roda de 
Berá. Según un estudio elaborado por la Generalitat 
de Catalunya, la mejor opción sería ubicarlo entre los 
municipios de Roda de Berá y Creixell, en la zona de la 
Barquera, para dar servicio a ambos municipios.

A més a més és un tram de doble via on ja hi ha amplis 
aparcaments a banda i banda, un pas inferior per al 
canvi d’andana i accessos directes des de l’N-340, fet 
pel qual tan sols caldria construir el baixador.

Además es un tramo de doble vía donde ya hay amplios 
aparcamientos a ambos lados, un paso inferior para el 
cambio de andén y accesos directos desde la N-340, 
por lo que sólo habría que construir la estación.

Defensa del pas a nivell. Una altra lluita mantinguda amb Adif ha estat 
per la defensa del pas a nivell i la negativa de l’Ajuntament a permetre 
el seu tancament. Totes les propostes presentades per Adif han estat 
rebutjades pel consistori i ha demanat al Ministeri de Foment que es 
compleixi el que preveu el Pla Territorial del Camp de Tarragona, el 
trasllat de la via ferroviària fora del municipi amb un nou traçat paral·lel 
a l’AP-7.

Defensa del paso a nivel. Otra lucha mantenida con Adif ha sido por 
la defensa del paso a nivel y la negativa del Ayuntamiento a permitir su 
cierre. Todas las propuestas presentadas por Adif han sido rechazadas 
por el consistorio y  se ha pedido al Ministerio de Fomento que se 
cumpla lo previsto en el Plan Territorial del Camp de Tarragona, el 
traslado de la vía ferroviaria fuera del municipio con un nuevo trazado 
paralelo a la AP-7.

Millores al transport urbà: Al setembre de 2017 l’Ajuntament va 
modificar el sistema de transport urbà i interurbà per millorar i incrementar 
la seguretat dels escolars. Els estudiants ja no han d’arribar fins a Sant 
Vicenç de Calders per anar i tornar de l’escola, i el seu recorregut és 
únicament urbà.

Mejoras en el transporte urbano: En septiembre de 2017 el 
Ayuntamiento modificó el sistema de transporte urbano e interurbano 
para mejorar e incrementar la seguridad de los escolares. Los 
estudiantes ya no tienen que llegar hasta Sant Vicenç de Calders para 
ir y volver de la escuela, y su recorrido es únicamente urbano.

Actualment hi ha més freqüència de pas d’autobusos per anar i tornar 
des de l’estació de Sant Vicenç de Calders, així com un bus exprés que 
permet arribar fins a l’Hospital del Vendrell des de l’avinguda Sant Jordi.

Actualmente hay más frecuencia de paso de autobuses para ir y volver 
desde la estación de Sant Vicenç de Calders, así como un bus exprés 
que permite llegar hasta el Hospital del Vendrell desde la avenida
Sant Jordi.

597.400 EUROS
AL TRANSPORT 
PÚBLIC

PROJECTE 
UBICACIÓ
NOU BAIXADOR
DE LA PLATJA

Pàgina 37Pàgina 36



 

 

 

 

 

RODA DE BERÀ UNA

VILA JOVE
La regidoria de Joventut, a través del Punt d’Informació 
Juvenil, ofereix múltiples activitats de formació i de lleure. 
El PIJ és el punt de referència i de trobada per als joves 
del nostre municipi, un espai on s’ofereix als joves una 
informació contrastada, àmplia i plural, relativa a tots els 
àmbits del seu interès: treball, estudis, habitatge, salut, 
vacances, oci, etc. així com serveis complementaris 
que juguen un paper important en la dinamització dels 
joves del municipi.
La regiduría de Juventud, a través del Punto de 
Información Juvenil, ofrece múltiples actividades de 
formación y de ocio. El PIJ es el punto de referencia y 
de encuentro para los jóvenes de nuestro municipio, un 
espacio donde se ofrece a los jóvenes una información 
contrastada, amplia y plural, relativa a todos los 
ámbitos de su interés: trabajo, estudios, vivienda, 
salud, vacaciones, ocio, etc. así como servicios 
complementarios que juegan un papel importante en la 
dinamización de los jóvenes del municipio.
En els últims quatre anys 17.206 joves a partir dels 12 
anys han passat pel PIJ.
En los últimos cuatro años 17.206 jóvenes a partir de 
los 12 años han pasado por el PIJ.

EN 4 ANYS
17.206 JOVES
HAN PASSAT 
PEL PIJ

Les regidories de Joventut dels ajuntaments de Roda de Berà, Torredembarra, Altafulla 
i Creixell, amb el Consell Comarcal del Tarragonès, treballen des de fa 10 anys en xarxa 
amb el projecte de dinamització juvenil “Propera Parada...TRAC”. L’ajuntament de la 
Riera de Gaià va manifestar el seu desig d’entrar a formar-hi part i des del 2018 els 
seus joves ja gaudeixen dels cursos formatius i de les activitats compartides.

Las regidurías de Juventud de los ayuntamientos de Roda de Berá, Torredembarra, 
Altafulla y Creixell, con el Consell Comarcal del Tarragonès, trabajan desde hace 10 
años en red con el proyecto de dinamización juvenil “Propera Parada ... TRAC”. El 
ayuntamiento de la Riera de Gaià manifestó su deseo de entrar a formar parte y desde 
2018 sus jóvenes ya disfrutan de los cursos formativos y de las actividades compartidas.

El Pla Local de Joventut 2016-2019 ha estat un dels millors valorats del Tarragonès, en 
ser exemple de bones pràctiques i un referent al territori.

El Plan Local de Juventud 2016-2019 ha sido uno de los mejores valorados del Tarragonès, 
al ser ejemplo de buenas prácticas y un referente en el territorio.

Al 2015 es va crear una Taula de Convivència i Prevenció en l’àmbit juvenil que es reuneix 
un cop al mes per tal d’identificar i evitar conductes de risc i vetllar pel futur del joves rodencs.

En el 2015 se creó una Mesa de Convivencia y Prevención en el ámbito juvenil que se 
reúne una vez al mes con el fin de identificar y evitar conductas de riesgo y velar por el 
futuro de los jóvenes rodenses.

Compta amb la participació del regidor de Joventut, de tècnics del servei de mediació 
i prevenció comunitària de la Generalitat de Catalunya, de justícia juvenil, de Serveis 
Socials, de l’Escola d’Adults Municipal, de la direcció dels centre escolars del municipi, 
de la Borsa de Treball Municipal, dels tècnics de Joventut i d’Esports, de Mossos 
d’Esquadra i de la Policia Local.

Cuenta con la participación del concejal de Juventud, de técnicos del servicio de mediación 
y prevención comunitaria de la Generalitat de Catalunya, de justicia juvenil, de Servicios 
Sociales, de la Escuela de Adultos Municipal, de la dirección de los centros escolares del 
municipio, de la Bolsa de Trabajo Municipal, los técnicos de Juventud y de Deportes, de 
Mossos y de la Policía Local.
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TENIM CURA DEL

MEDI AMBIENT
L’equip de Govern està molt conscienciat amb l’estalvi 
energètic i la cura del medi ambient. Va aprovar el Pla 
d’Acció per a l’energia sostenible amb tota una sèrie 
de mesures per dur a terme per aconseguir reduir les 
emissions de CO2. 

El equipo de Gobierno está muy concienciado con el 
ahorro energético y el cuidado del medio ambiente. 
Aprobó el Plan de Acción para la energía sostenible con 
toda una serie de medidas para conseguir reducir las 
emisiones de CO2.

S’han adquirit 4 vehicles elèctrics per a la flota de 
Serveis Tècnics i la intenció és ampliar-la de forma 
gradual amb vehicles zero emissions i donar de baixa 
els més contaminants.

Se han adquirido 4 vehículos eléctricos para la flota de 
Servicios Técnicos y la intención es ampliar de forma 
gradual con vehículos cero emisiones y dar de baja los 
más contaminantes.

Bonificacions: els vehicles que consumeixen 
combustibles de gas, flexifuel o amb tecnologia híbrida 
tenen una bonificació del 60% a l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica; i els vehicles cent per cent elèctrics, 
la bonificació anual és del 75% sobre el rebut.  

Bonificaciones: los vehículos que consumen combustibles 
de gas, flexifuel o con tecnología híbrida tienen una 
bonificación del 60% en el impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica; y los vehículos cien por cien eléctricos, 
la bonificación anual es del 75% sobre el recibo.

En la seva tasca de sensibilització l’Ajuntament ha dut 
a terme campanyes de conscienciació destinades a la 
població i als escolars, amb tallers d’educació ambiental; 
i ha organitzat actes dins la Setmana Europea de la 
Mobilitat Sostenible i Segura, amb caminades saludables 
i pedalades populars. 

En su labor de sensibilización del Ayuntamiento ha 
llevado a cabo campañas de concienciación destinadas 
a la población y a los escolares, con talleres de educación 
ambiental; y ha organizado actos dentro de la Semana 
Europea de la Movilidad Sostenible y Segura, con 
caminatas saludables y pedaladas populares.

L’Ajuntament està substituint de forma progressiva, 
al carrer i als edificis municipals, les lluminàries 
d’incandescència per unes amb tecnologia Led, que 
permeten una millor il·luminació amb un menor consum 
elèctric.

El Ayuntamiento está sustituyendo de forma progresiva, 
en la calle y en los edificios municipales, las luminarias 
de incandescencia por unas con tecnología Led, que 
permiten una mejor iluminación con un menor consumo 
eléctrico.

BONIFICACIONS
ALS VEHICLES 
MENYS 
CONTAMINANTS

75% PARA LOS
VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
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MILLOR GESTIÓ DE LA

RECOLLIDA DE 
RESIDUS
La lluita de l’equip de Govern mantinguda durant els últims anys aviat veurà 
els seus fruits, i es farà realitat el nou sistema de gestió del servei de recollida 
d’escombraries a través del conveni de col·laboració subscrit amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès.
La lucha del equipo de Gobierno mantenida durante los últimos años pronto verá 
sus frutos, y se hará realidad el nuevo sistema de gestión del servicio de recogida 
de basuras a través del convenio de colaboración suscrito con el Consell Comarcal 
del Tarragonès.
El nou sistema de recollida integral implicarà moltes millores per al municipi. Entre 
elles: camions nous i modernitzats; més contenidors a la via pública, passant de 894 
a 1.110; major freqüència de recollida i de neteja interior i exterior dels contenidors; 
més volum de capacitat i un sistema de control amb xip; nova organització dels 
contenidors amb illes completes; un servei més eficient, amb un nou parc de vehicles 
i maquinària nova, adaptat a les necessitats de Roda de Berà, entre d’altres millores.
El nuevo sistema de recogida integral implicará muchas mejoras para el municipio. 
Entre ellas: camiones nuevos y modernizados; más contenedores en la vía pública, 
pasando de 894 a 1.110; mayor frecuencia de recogida y de limpieza interior y 
exterior de los contenedores; más volumen de capacidad y un sistema de control 
con chip; nueva organización de los contenedores con islas completas; un servicio 
más eficiente, con un nuevo parque de vehículos y maquinaria nueva, adaptado a 
las necesidades de Roda de Berà, entre otras mejoras.

Restes vegetals: Des de febrer una nova empresa s’encarrega 
de la recollida de la poda. S’han incrementat el número de caixes 
metàl·liques fins a 33, amb 11 noves ubicacions.

Restos vegetales: Desde febrero una nueva empresa se encarga 
de la recogida de la poda. Se han incrementado el número de cajas 
metálicas hasta 33, con 11 nuevas ubicaciones.

Properament s’iniciarà també una prova pilot de la recollida de la 
poda porta a porta. Es durà a terme al barri de l’Eixample i serà una 
prova per comprovar si el sistema funciona i poder d’ampliar-lo a 
tot el terme municipal, el qual serviria per millorar i racionalitzar el 
servei.

Próximamente se iniciará también una prueba piloto de la recogida 
de la poda puerta a puerta. Se llevará a cabo en el barrio del Eixample 
y será una prueba para comprobar si el sistema funciona y poder 
ampliarlo a todo el término municipal, el cual serviría para mejorar y 
racionalizar el servicio.

Nova illa d’orgànica al Roc: Des de l’estiu de 2018 els restauradors 
del Roc de Sant Gaietà compten amb una zona adequada per a la 
recollida de matèria orgànica, amb l’objectiu d’optimitzar la recollida 
d’aquests residus orgànics, alliberar la resta de contenidors de la 
zona i evitar males olors. A més a més, la freqüència de la recollida 
es va adaptar a les necessitats dels restauradors, incrementant-la i 
adaptant-la als seus horaris. 

Nueva isla de orgánica en el Roc: Desde el verano de 2018 
los restauradores del Roc de Sant Gaietà cuentan con una zona 
adecuada para la recogida de materia orgánica, con el objetivo de 
optimizar la recogida de estos residuos orgánicos, liberar el resto de 
contenedores de la zona y evitar malos olores. Además, la frecuencia 
de la recogida se adaptó a las necesidades de los restauradores, 
incrementándola y adaptándola a sus horarios.
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TURISME DE 

QUALITAT
Les platges de Roda de Berà són un dels nostres 
atractius per excel·lència. La qualitat de les seves aigües 
està certificada per guardons de reconegut prestigi com 
el certificat europeu EMAS, el certificat ISO 14001, 
així com la Bandera Blava, renovada cada any per a 
les platges Llarga i Costa Daurada. A més a més, la 
regidoria de Turisme va iniciar els tràmits amb l’Agència 
Catalana de Turisme per a l’obtenció del segell de destí 
de Turisme Familiar Platja en Família.

Las playas de Roda de Berà son uno de nuestros 
atractivos por excelencia. La calidad de sus aguas está 
certificada por galardones de reconocido prestigio como 
el certificado europeo EMAS, el certificado ISO 14001, 
así como la Bandera Azul, renovada cada año para las 
playas Llarga y Costa Daurada. Además, la regiduría 
de Turismo inició los trámites con la Agencia Catalana 
de Turismo para la obtención del sello de destino de 
Turismo Familiar Playa en Familia.

La regidoria de Turisme va posar en marxa una iniciativa 
que ha tingut una gran acollida entre la ciutadania, la 
renovació de tres ponts sota via amb dissenys de l’artista 
Orion Leim. El pont de la Barquera està inspirat en el 
turisme familiar; el pas de la platja Llarga amb motius i 
elements de la cultura local; i al pas per a vianants de 
la plaça Sant Jaume, hi trobem un mural inspirat en el 
món mariner.

La regiduría de Turismo puso en marcha una iniciativa 
que ha tenido una gran acogida entre la ciudadanía, 
la renovación de tres puentes bajo vía con diseños 
del artista Orion Leim. El puente de la Barquera está 
inspirado en el turismo familiar; el paso de la playa 
Llarga con motivos y elementos de la cultura local; y en 
el paso peatonal de la plaza Sant Jaume, encontramos 
un mural inspirado en el mundo marinero.

Roda de Berà compta entre la seva oferta d’allotjaments 
amb dos dels càmpings millor valorats internacionalment 
i que cada any apareixen a la llista dels millors càmpings 
de tota Europa, el càmping Stel i el Park Playa Berà.

Roda de Berà cuenta entre su oferta de alojamientos con 
dos de los campings mejor valorados internacionalmente y 
que cada año aparecen en la lista de los mejores campings 
de toda Europa, el camping Stel y el Park Playa Berá.

Quant als Habitatges d’Ús Turístic registrats legalment, 
Roda de Berà compta actualment amb una àmplia 
oferta, un total de 297 habitatges.  

En cuanto a las Viviendas de Uso Turístico registrados 
legalmente, Roda de Bará cuenta actualmente con una 
amplia oferta, un total de 297 viviendas.

EN 4 ANYS
LES CASETES 
D’INFORMACIÓ 
TURÍSTICA HAN ATÈS
17.346 PERSONES I 
30.122 CONSULTES

2 CAMPINGS
ENTRE LOS MEJORES 
DE EUROPA

1.096.755 EUROS
DESTINATS AL 
FOMENT DEL TURISME

RODA TÉ 
297 HABITATGES
D’ÚS TURÍSTIC
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FOMENTANT

L’ESPORT
 I LA VIDA SALUDABLE

L’Ajuntament, a través de les Escoles Esportives, i els 
clubs esportius locals fan una gran tasca de promoció 
de l’esport. Futbol, futbol sala, patinatge artístic, judo, 
tennis o pàdel són alguns de les pràctiques esportives 
que practiquen més de 350 infants i joves.

El Ayuntamiento, a través de las Escuelas Deportivas, 
y los clubes deportivos locales hacen una gran labor 
de promoción del deporte. Fútbol,   fútbol sala, patinaje 
artístico, judo, tenis o pádel son algunos de las prácticas 
deportivas que practican más de 350 niños y jóvenes.

El camp de futbol municipal va estrenar nova gespa artificial 
amb una inversió de l’Ajuntament de 180.000 euros. Era 
un projecte molt esperat pel club i pels propis jugadors.

El campo de fútbol municipal estrenó nuevo césped 
artificial con una inversión del Ayuntamiento de 180.000 
euros. Era un proyecto muy esperado por el club y por los 
propios jugadores.

El camp va rebre la certificació de qualitat “FIFA Quality” 
pel seu model de gespa el qual permet acollir partits de 
fins a segona divisió.

El campo recibió la certificación de calidad “FIFA Quality” 
por su modelo de césped el cual permite acoger partidos 
de hasta segunda división.

Al 2015 el pavelló municipal es va modernitzar amb la 
instal·lació de seients a les grades.

En 2015 el pabellón municipal se modernizó con la 
instalación de asientos en las gradas.

La zona esportiva Eixample Les Piscines ha viscut un canvi 
molt gran en els últims quatre anys, amb la creació d’una 
nova pista de pàdel, la modernització de les instal·lacions, 
l’eliminació de barreres arquitectòniques i el canvi de 
l’enllumenat per un de més eficient. 

La zona deportiva Eixample Las Piscinas ha vivido un 
cambio muy grande en los últimos cuatro años, con la 
creación de una nueva pista de pádel, la modernización de 
las instalaciones, la eliminación de barreras arquitectónicas 
y el cambio del alumbrado por uno más eficiente.

MÉS DE 350 NENS 
I NENES, NOIS I 
NOIES PRACTIQUEN 
ESPORT ALS CLUBS 
ESPORTIUS LOCALS

1.103.577 EUROS
DESTINATS AL 
FOMENT DE 
L’ESPORT I A LA 
MILLORA DE LES 
INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES

49.000 EUROS
EN SUBVENCIONES 
A ENTIDADES 
DEPORTIVAS
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RODA DE BERÀ ESTIMA 

LA CULTURA 

L’Ajuntament aposta pel foment de la cultura i el 
manteniment de les tradicions més arrelades.

El Ayuntamiento apuesta por el fomento de la cultura y 
el mantenimiento de las tradiciones más arraigadas.

En els últims quatre anys s’han destinat 1.332.486 euros 
a subvencionar projectes i activitats culturals, així com 
per al foment de la cultura al municipi.

En los últimos cuatro años se han destinado 1.332.486 
euros a subvencionar proyectos y actividades culturales, 
así como para el fomento de la cultura en el municipio.

L’Hotel d’Entitats ha esdevingut el punt de trobada i 
reunió de les entitats del municipi i un lloc on celebrar 
exposicions, xerrades, conferències, cursos o reunions.

El Hotel de Entidades se ha convertido en el punto de 
encuentro y reunión de las entidades del municipio 
y un lugar donde celebrar exposiciones, charlas, 
conferencias, cursos o reuniones.

La regiduria de Cultura ha organitzat en els últims 
quatre anys, 4 edicions del concurs literari Roca Plana, 
1 certamen de poesia, 2 programes -un d’hivern i un 
d’estiu- per commemorar el Tricentenari de l’Ermita de 
Berà, 3 edicions del programa cultural Estiu a la Pedrera, 
i ha recolzat especialment, com a coorganitzadors, 
el Festival Internacional de Cinema en Català Costa 
Daurada, reconegut a nivell nacional. 

La concejalía de Cultura ha organizado en los últimos 
cuatro años, 4 ediciones del concurso literario Roca 
Plana, 1 certamen de poesía, 2 programas -uno 
de invierno y otro de verano- para conmemorar el 
Tricentenario de la Ermita de Berá, 3 ediciones del 
programa cultural “Estiu a la Pedrera”, y ha apoyado 
especialmente, como coorganizadores, el “Festival 
Internacional de Cinema en Català Costa Dorada”, 
reconocido a nivel nacional.

1.332.486 EUROS
PER AL FOMENT DE 
LA CULTURA

L’HOTEL 
D’ENTITATS
PUNT DE TROBADA 
D’ASSOCIACIONS

45.000 EUROS
DESTINADOS 
A ENTIDADES 
CULTURALES
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RECUPEREM

ESPAIS HISTÒRICS:
LA PEDRERA DE L’ELIES

26 ACTES
CULTURALS
EN 3 ANYS

L’Ajuntament va recuperar l’antiga pedrera romana de 
l’Elies com un espai cultural i lúdic, augmentant el seu 
valor patrimonial. S’ha potenciat l’àrea per reconvertir-
la en un espai on celebrar concerts i esdeveniments 
culturals. Es va construir una graderia destinada al 
públic i un escenari, respectant l’entorn natural.

El Ayuntamiento recuperó la antigua pedrera romana 
del Elies como un espacio cultural y lúdico, aumentando 
su valor patrimonial. Se ha potenciado el área para 
reconvertirla en un espacio donde celebrar conciertos 
y eventos culturales. Se construyó una grada destinada 
al público y un escenario, respetando el entorno natural.

Recentment, a més a més, s’ha construït un magatzem 
i un petit lavabo adaptat a les persones amb mobilitat 
reduïda.

Recientemente, además, se ha construido un almacén 
y un pequeño lavabo adaptado a las personas con 
movilidad reducida.

L’Estiu a la Pedrera és un cicle de música i esdeveniments 
culturals que s’organitza durant els mesos d’estiu a 
la Pedrera de l’Elies. En 3 edicions s’ha consolidat, 
creixent any rere any, i ha aconseguit grans resultats 
d’assistència i de crítica aplegant 26 concerts i activitats 
culturals. 

“L’Estiu a la Pedrera” es un ciclo de música y eventos 
culturales que se organiza durante los meses de 
verano en la Pedrera del Elies. En 3 ediciones se ha 
consolidado, creciendo año tras año, y ha conseguido 
grandes resultados de asistencia y de crítica reuniendo 
26 conciertos y actividades culturales.
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RODA DE BERÀ SAP COM

DIVERTIR-SE
Roda de Berà celebra cada any totes les festivitats 
populars amb gran participació i acceptació per part de 
grans i petits.

Roda de Bará celebra cada año todas las festividades 
populares con gran participación y aceptación por parte 
de grandes y pequeños.
 
La regidoria de Festes ha apostat cada any per mantenir-
les i potenciar-les, introduint també novetats que facin 
de les nostres festes esdeveniments més atractius per 
a tots els públics.

La regidoría de Fiestas ha apostado cada año por 
mantenerlas y potenciarlas, introduciendo también 
novedades que hagan nuestras fiestas más atractivas 
para todos los públicos.

Roda de Berà és una vila alegre que se sap divertir i 
celebra una gran diversitat de festes: la visita del Patge 
Reial i l’arribada dels Reis Mags d’Orient, el Carnaval, 
la Setmana Santa, la Setmana Cultural, Sant Jordi, les 
festes d’estiu, la Festa Major, la diada de Catalunya, la 
Festa Major Petita, la Castanyada i el Halloween, les 
festes de Nadal, etc. 

Roda de Bará es un pueblo alegre que se sabe divertir y 
celebra una gran diversidad de fiestas: la visita del Paje 
Real y la llegada de los Reyes Magos de Oriente, el 
Carnaval, la Semana Santa, la Semana Cultural, Sant 
Jordi, las fiestas de verano, la Fiesta Mayor, la diada de 
Catalunya, la Fiesta Mayor Pequeña, la Castañada y 
Halloween, las fiestas de Navidad, etc.
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POLICIA LOCAL,
AMB TU

La Policia Local ha treballat intensament per fer de Roda 
de Berà un bon espai de convivència i una vila segura.
La Policía Local ha trabajado intensamente para hacer de Roda 
de Berá un buen espacio de convivencia y una villa segura.
En els últims anys han continuat incrementant les 
campanyes d’informació i sensibilització, especialment 
amb els escolars i l’educació viària.
En los últimos años han continuado incrementando las 
campañas de información y sensibilización, especialmente 
con los escolares y la educación vial.
S’ha celebrat cada any una Junta Local de Seguretat (al 
2018 fins i tot dues), amb la participació de tots els cossos 
de seguretat, per fer la valoració de l’exercici anterior i 
identificar problemàtiques per tal de buscar solucions i 
actuar en conseqüència.
Se ha celebrado cada año una Junta Local de Seguridad 
(2018 incluso dos), con la participación de todos los 
cuerpos de seguridad, para hacer la valoración del 
ejercicio anterior e identificar problemáticas a fin de 
buscar soluciones y actuar en consecuencia.

La Policia Local, amb el Servei Català de Trànsit, va redactar el Pla 
Local de Seguretat Viària per fer una diagnosi de la situació actual, 
per establir mesures d’actuació que millorin la seguretat de vianants, 
ciclistes i conductors al municipi.

La Policía Local, con el Servicio Catalán de Tráfico, redactó el Plan 
Local de Seguridad Vial para hacer un diagnóstico de la situación 
actual, para establecer medidas de actuación que mejoren la 
seguridad de peatones, ciclistas y conductores en el municipio.

A les acaballes de 2016 la Policia Local va començar el seu trasllat 
cap a les seves noves dependències al carrer Joan Carles I, 19, les 
quals responen a les necessitats actuals del cos policial.

A finales de 2016 la Policía Local comenzó su traslado hacia sus 
nuevas dependencias en la calle Juan Carlos I, 19, las cuales 
responden a las necesidades actuales del cuerpo policial.

Quant a la flota de vehicles de la Policia Local, durant els últims 
quatre anys s’ha incorporat una nova unitat mòbil d’atestats que els 
ha permès oferir un millor servei a la població i actuar de forma més 
ràpida i eficient; així com dos vehicles tot camí, en modalitat de rènting, 
i dues motocicletes BMW. 

En cuanto a la flota de vehículos de la Policía Local, durante los últimos 
cuatro años se ha incorporado una nueva unidad móvil de atestados 
que les ha permitido ofrecer un mejor servicio a la población y actuar 
de forma más rápida y eficiente; así como dos vehículos todo camino, 
en modalidad de renting, y dos motos BMW. 

26 agents, comandaments i personal administratiu formen la plantilla 
actual de la Policia Local, la qual es reforça amb la borsa d’interins 
durant l’època estival i períodes puntuals segons les necessitats.

26 agentes, mandos y personal administrativo forman la plantilla actual 
de la Policía Local, que se refuerza con la bolsa de interinos durante la 
época estival y periodos puntuales según las necesidades.

26 ANYS
IMPARTINT 
EDUCACIÓ 
VIÀRIA A LES 
ESCOLES.

5.362.956 EUROS
DESTINADOS A LA 
SEGURIDAD I AL 
ORDEN PÚBLICO
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