
Acta reunió Comissió Ciutadana de Seguiment Obres Rambla Jaume I

ACTA REUNIÓ COMISSIÓ CIUTADANA DE SEGUIMENT DE LES OBRES DE 
TRANSFORMACIÓ URBANA DE LA RAMBLA JAUME I DE CAMBRILS

Data: 3 de març de 2022. Hora començament: 14.10h
Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Les Basses
 
 
Assistents: 

Sr. Xavi Morell, Assoc. Veïns Eixample Platj
Sra. M. Eugènia Arbó, Hotel Port Eugeni
Sr. Oscar Ivern, cap de carrer de comerç
Sr. Ramon Ortiga, Unió de Botiguers
Sr. Tomàs Garcia, Plataforma d’afectats
Sr. Manel Marin,  Xarxa del Port
Sr. Carles Rovira, Assoc. Veïns del 
Sra. Anna Cirilo, revista  Navegant
Sr. Jordi Anguera, Gicsa 
Sra. Imma Argaño, Gicsa 
Sr. Raul Vega, gerent d’Aparcam
 
 
 
 
Ordre del Dia: 
1. Rendiment de comptes dels espais i canals de participació habilitats
2. Presentació accions de suport a efectuar: àmbit comercial i turísti
3. Dimensionament inici de le
4. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió:
Benvinguda  per part del regidor d’Obra Pública 
 

1. Rendiment de comptes dels espais i canals de participació habilitats
La tècnica de Participació presenta aquest punt amb l’objectiu de retre comptes del 
Què i Com s’està fent i complir l’exercici de transparència marcat per l’Ajuntament.
Es visualitza un power point, que s’adjunta, on es veuen els marcs de relació i que 
s’han dissenyat per aquest procés de transformació urbana de la Rambla Jaume I i 
poder validar conjuntament si són útils i si contribueixin al propòsit de col·laboració.
 
L’encàrrec que es va fer al Departament De Participació Ciutadana ha estat estructurar 
espais i canals de relació dinàmics i continus per: SOL.LUCIONAR PROBLEMES I REDUIR 
LES MOLÈSTIES AL VEÏNAT I SECTOR ECONÒMIC
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ACTA REUNIÓ COMISSIÓ CIUTADANA DE SEGUIMENT DE LES OBRES DE 
TRANSFORMACIÓ URBANA DE LA RAMBLA JAUME I DE CAMBRILS

Hora començament: 14.10h. Hora acabament: 15.15h
Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Les Basses 

Assoc. Veïns Eixample Platj 
, Hotel Port Eugeni 

Sr. Oscar Ivern, cap de carrer de comerç 
Unió de Botiguers 
Plataforma d’afectats 
Xarxa del Port 
Assoc. Veïns del Port 

Navegant xC 

d’Aparcam 

Per part de l’Ajuntament: 
Sr. Oliver Klein, Alcalde de Cambrils
Sr. Enric Daza, Regidor d'Urbanisme, 
Activitats i Obra Pública 
Sr. David Chatelain, Regidor Hisenda i 
Protecció Ciutadana 
Sra. Marta Borras, junts per Cambrils
Sr. Josep Maria Bonet, Cap de Gabinet 
Sr. Victor Pujol, arquitecte municipal
Sra. Vanessa Triquell, arquitecta tècnica
Sr. Pere Amorós, arquitecte tècnic 
Sra. Núria Ferrando, tècnica de Participació 
Sra. Ivet Batet, gabinet de premsa

1. Rendiment de comptes dels espais i canals de participació habilitats 
2. Presentació accions de suport a efectuar: àmbit comercial i turístic  

es obres i accions executades en aquesta fase.  

Desenvolupament de la sessió: 
Benvinguda  per part del regidor d’Obra Pública  

Rendiment de comptes dels espais i canals de participació habilitats
tècnica de Participació presenta aquest punt amb l’objectiu de retre comptes del 

Què i Com s’està fent i complir l’exercici de transparència marcat per l’Ajuntament.
Es visualitza un power point, que s’adjunta, on es veuen els marcs de relació i que 

dissenyat per aquest procés de transformació urbana de la Rambla Jaume I i 
poder validar conjuntament si són útils i si contribueixin al propòsit de col·laboració.

L’encàrrec que es va fer al Departament De Participació Ciutadana ha estat estructurar 
espais i canals de relació dinàmics i continus per: SOL.LUCIONAR PROBLEMES I REDUIR 
LES MOLÈSTIES AL VEÏNAT I SECTOR ECONÒMIC 
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TRANSFORMACIÓ URBANA DE LA RAMBLA JAUME I DE CAMBRILS 

Hora acabament: 15.15h 

 
Sr. Oliver Klein, Alcalde de Cambrils 
Sr. Enric Daza, Regidor d'Urbanisme, 

. David Chatelain, Regidor Hisenda i 

Sra. Marta Borras, junts per Cambrils 
onet, Cap de Gabinet  

Sr. Victor Pujol, arquitecte municipal 
quitecta tècnica 

rquitecte tècnic  
cnica de Participació  

gabinet de premsa 

Rendiment de comptes dels espais i canals de participació habilitats 
tècnica de Participació presenta aquest punt amb l’objectiu de retre comptes del 

Què i Com s’està fent i complir l’exercici de transparència marcat per l’Ajuntament. 
Es visualitza un power point, que s’adjunta, on es veuen els marcs de relació i que 

dissenyat per aquest procés de transformació urbana de la Rambla Jaume I i 
poder validar conjuntament si són útils i si contribueixin al propòsit de col·laboració. 

L’encàrrec que es va fer al Departament De Participació Ciutadana ha estat estructurar 
espais i canals de relació dinàmics i continus per: SOL.LUCIONAR PROBLEMES I REDUIR 
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- Diapositiva1: Es presenta la línia temporal del suport als 10 mesos de transforació 

urbana amb 3 estadis: 
- Diapositiva 2: estructura organitzativa i ampliació dels membres de la Comissió de 

Seguiment. En els fotos s’evidencia visualment les atencions efectuades, on cal 
destacar la disposició de treball transversal de molts departaments de 
l’ajuntament 

- Diapositiva 3: s’atenen una mitja de 6 persones cada dimecres al punt d’atenció 
tècnic. Per mail s’han  atès i gestionat 60 consultes

- Diapositiva 4: La responsable de premsa mostra la web informativa 
www.primerlespersones.com

 
Preguntes dels assistents:

 La sra. M. Eugenia Arbó pregunta o
calendari? La Núria informa que  s’aniran generant amb la informació que ara 
vindrà de la part de les obres

 El sr. Carles Rovira vol saber on e
El sr. Victor 
tècnic. 
 
 

2. Presentació d’accions de suport a efectuar: àmbit comercial i turístic
L’Anna Cirilo de la revista
senyalització comercial 
tots els comerços i la seva ubicació. Aquests cartells seran de 2.50m 
Informa que també es posaran uns altres cartells a l’últim tram de la Rambla. 
Els assistents proposen que el cartell tingui un QR per
i també donar còpia d’aquest plànol als botiguers per tal que en facin difusió. 
 
En l’àmbit  de suport al sector turístic i de cara a setmana santa, l’alcalde  explica els 
diferents reunions que s’han fet des del patronat de turisme amb tot el sector hoteler 
per preveure facilitats en quan principalment la mobilitat i la comunicació  de les obres 
de la Rambla. 
 
 

3. Dimensionament inici de les obres i accions executades en aquesta fas
El sr. Jordi Anguera de Gicsa explica als assistents que ara començaran els treballs 
soterrats i més entretinguts. Es treballarà al centre de tots els carrers i les voreres no 
es veuran afectades. Quan ja estiguin acabats les actuacions a tots els servei
voreres.  
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Diapositiva1: Es presenta la línia temporal del suport als 10 mesos de transforació 
urbana amb 3 estadis: el pre, el durant i el post 
Diapositiva 2: estructura organitzativa i ampliació dels membres de la Comissió de 

. En els fotos s’evidencia visualment les atencions efectuades, on cal 
destacar la disposició de treball transversal de molts departaments de 

apositiva 3: s’atenen una mitja de 6 persones cada dimecres al punt d’atenció 
tècnic. Per mail s’han  atès i gestionat 60 consultes 
Diapositiva 4: La responsable de premsa mostra la web informativa 

espersones.com 

Preguntes dels assistents: 
La sra. M. Eugenia Arbó pregunta on estan a la web el cronograma o 

La Núria informa que  s’aniran generant amb la informació que ara 
vindrà de la part de les obres 
El sr. Carles Rovira vol saber on està el projecte penjat 

 Pujol respon que està penjat el projecte bàsic, no el projecte 

resentació d’accions de suport a efectuar: àmbit comercial i turístic
a revista El Navegant reparteix una esborrany del 

senyalització comercial  que es posarà a la pl. de la Font i al C/Drassanes on hi consten 
tots els comerços i la seva ubicació. Aquests cartells seran de 2.50m  
Informa que també es posaran uns altres cartells a l’últim tram de la Rambla. 

s proposen que el cartell tingui un QR per descarregar-se
donar còpia d’aquest plànol als botiguers per tal que en facin difusió. 

En l’àmbit  de suport al sector turístic i de cara a setmana santa, l’alcalde  explica els 
nts reunions que s’han fet des del patronat de turisme amb tot el sector hoteler 

per preveure facilitats en quan principalment la mobilitat i la comunicació  de les obres 

Dimensionament inici de les obres i accions executades en aquesta fas
El sr. Jordi Anguera de Gicsa explica als assistents que ara començaran els treballs 
soterrats i més entretinguts. Es treballarà al centre de tots els carrers i les voreres no 
es veuran afectades. Quan ja estiguin acabats les actuacions a tots els servei
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Diapositiva1: Es presenta la línia temporal del suport als 10 mesos de transforació 

Diapositiva 2: estructura organitzativa i ampliació dels membres de la Comissió de 
. En els fotos s’evidencia visualment les atencions efectuades, on cal 

destacar la disposició de treball transversal de molts departaments de 

apositiva 3: s’atenen una mitja de 6 persones cada dimecres al punt d’atenció 

Diapositiva 4: La responsable de premsa mostra la web informativa 

n estan a la web el cronograma o 
La Núria informa que  s’aniran generant amb la informació que ara 

respon que està penjat el projecte bàsic, no el projecte 

resentació d’accions de suport a efectuar: àmbit comercial i turístic 
reparteix una esborrany del directori de 

que es posarà a la pl. de la Font i al C/Drassanes on hi consten 
 

Informa que també es posaran uns altres cartells a l’últim tram de la Rambla.  
se el plànol al mòbil 

donar còpia d’aquest plànol als botiguers per tal que en facin difusió.  

En l’àmbit  de suport al sector turístic i de cara a setmana santa, l’alcalde  explica els 
nts reunions que s’han fet des del patronat de turisme amb tot el sector hoteler 

per preveure facilitats en quan principalment la mobilitat i la comunicació  de les obres 

Dimensionament inici de les obres i accions executades en aquesta fase 
El sr. Jordi Anguera de Gicsa explica als assistents que ara començaran els treballs 
soterrats i més entretinguts. Es treballarà al centre de tots els carrers i les voreres no 
es veuran afectades. Quan ja estiguin acabats les actuacions a tots els serveis faran les 
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4. Precs i preguntes 
 
 La sra. Maria Eugenia Arbó fa diverses consultes: Per setmana santa quedarà obert 

el pas de la Pl. Aragó? Les actuacions a les voreres seran a l’agost? Demana que les 
actuacions que es facin a l’agost molestin el menys possible. 
El sr. David Chatelain demana a 
facin a C/Roger de Flor i cases barates que tenen menys densitat comercial. 
 

 El sr. Oscar Ivern 
estigui acabada serà d’una direcció, dos o de via
El sr. Jordi Anguera explica que hi haurà 4 equips que treballaran simultàniament a 
diferents punts. S’haurà de connectar aigua i clavegueres amb cada comunitat de 
veïns. Aquestes actuacions duraran uns 4 mesos aproximadament. 
El sr. Oliver Klein 
circulació. Que en un fut
demanes o necessitats.
El sr. David Chatelain explica que aquests primers dies de les obres
fa principalment per la façana marítima. Que el Carrer Colom i Drassanes han estat
menys utilitzats del què s’esperava
necessitats. Pau Casals té molta densitat de circulació. Es posaran més càrregues i 
descàrregues que a la nit serviran d’aparcament. 
 

 La sra. Maria Eugenia Arbó comenta que a la pl. 
una zona complicada pels camions i camionetes, demana augmentar els efectius 
policials per controlar. 
El sr. David Chatelain 
interins per reforçar la policia local. Que el carrer Colom de 2 direccions no és 
viable. Que es trauran unes pilones existents a C/Colom amb Creu de la Missió 
perquè tinguin més espai els camions. 
El sr. Enric Daza informa que a l’estiu es posaran informadors. 
 

 El sr. Carles Rovira
comenta que els contenidors ubicats a Pau Casals causen molèsties als veïns pel 
soroll de fan els camions. Deman
recollida siguin millors. 
El sr. Jordi Anguera informa que l’empresa constructora per Setmana Santa 
treballarà de dilluns a dimecres. 
El sr. Enric Daza 
Colom pensant en els veïns de La Rambla
durin les obres. El sr. David Chatelain comenta que s’ha intentat que l’
estigui prop dels bars i resta
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. Maria Eugenia Arbó fa diverses consultes: Per setmana santa quedarà obert 
el pas de la Pl. Aragó? Les actuacions a les voreres seran a l’agost? Demana que les 
actuacions que es facin a l’agost molestin el menys possible.  
El sr. David Chatelain demana a Gicsa que les actuacions durant el mes d’agost es 
facin a C/Roger de Flor i cases barates que tenen menys densitat comercial. 

Ivern consulta per on començaran a fer la rasa? Si la Rambla quan 
estigui acabada serà d’una direcció, dos o de vianants? 
El sr. Jordi Anguera explica que hi haurà 4 equips que treballaran simultàniament a 
diferents punts. S’haurà de connectar aigua i clavegueres amb cada comunitat de 

actuacions duraran uns 4 mesos aproximadament. 
El sr. Oliver Klein li contesta que la previsió és que La Rambla sigui de 2 sentits de 
circulació. Que en un futur es podria canviar de criteri per anar adaptant
demanes o necessitats. 
El sr. David Chatelain explica que aquests primers dies de les obres
fa principalment per la façana marítima. Que el Carrer Colom i Drassanes han estat
menys utilitzats del què s’esperava. Indica que es van adequant les 

Pau Casals té molta densitat de circulació. Es posaran més càrregues i 
descàrregues que a la nit serviran d’aparcament.  

La sra. Maria Eugenia Arbó comenta que a la pl. Concòrdia amb Pompeu Fabra, és 
una zona complicada pels camions i camionetes, demana augmentar els efectius 
policials per controlar.  
El sr. David Chatelain explica que s’ha convocat un procés de selecció d’agents 
interins per reforçar la policia local. Que el carrer Colom de 2 direccions no és 
viable. Que es trauran unes pilones existents a C/Colom amb Creu de la Missió 
perquè tinguin més espai els camions.  
El sr. Enric Daza informa que a l’estiu es posaran informadors.  

Carles Rovira pregunta quins dies treballaran per Setmana S
comenta que els contenidors ubicats a Pau Casals causen molèsties als veïns pel 
soroll de fan els camions. Demana que es canviïn de lloc o que els horaris de 
recollida siguin millors. També pregunta per si es faran obres al carrer Drassanes.
El sr. Jordi Anguera informa que l’empresa constructora per Setmana Santa 
treballarà de dilluns a dimecres.  

 informa que els contenidors s’han posat a Pau Casals i Carrer 
pensant en els veïns de La Rambla. Són provisionals i esta

durin les obres. El sr. David Chatelain comenta que s’ha intentat que l’
prop dels bars i restaurants i s’ha pensat molt on col·locar-los. 
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. Maria Eugenia Arbó fa diverses consultes: Per setmana santa quedarà obert 
el pas de la Pl. Aragó? Les actuacions a les voreres seran a l’agost? Demana que les 

Gicsa que les actuacions durant el mes d’agost es 
facin a C/Roger de Flor i cases barates que tenen menys densitat comercial.  

consulta per on començaran a fer la rasa? Si la Rambla quan 

El sr. Jordi Anguera explica que hi haurà 4 equips que treballaran simultàniament a 
diferents punts. S’haurà de connectar aigua i clavegueres amb cada comunitat de 

actuacions duraran uns 4 mesos aproximadament.   
li contesta que la previsió és que La Rambla sigui de 2 sentits de 

ur es podria canviar de criteri per anar adaptant-se a les 

El sr. David Chatelain explica que aquests primers dies de les obres, la circulació es 
fa principalment per la façana marítima. Que el Carrer Colom i Drassanes han estat 

. Indica que es van adequant les solucions a les 
Pau Casals té molta densitat de circulació. Es posaran més càrregues i 

amb Pompeu Fabra, és 
una zona complicada pels camions i camionetes, demana augmentar els efectius 

explica que s’ha convocat un procés de selecció d’agents 
interins per reforçar la policia local. Que el carrer Colom de 2 direccions no és 
viable. Que es trauran unes pilones existents a C/Colom amb Creu de la Missió 

s dies treballaran per Setmana Santa. També 
comenta que els contenidors ubicats a Pau Casals causen molèsties als veïns pel 

a que es canviïn de lloc o que els horaris de 
També pregunta per si es faran obres al carrer Drassanes. 

El sr. Jordi Anguera informa que l’empresa constructora per Setmana Santa 

informa que els contenidors s’han posat a Pau Casals i Carrer 
. Són provisionals i estaran allí mentre 

durin les obres. El sr. David Chatelain comenta que s’ha intentat que l’orgànic no 
los.  
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En referència al tema de les obres del carrer Drassanes el sr. Enric Daza informa que 
es treballarà sols la claveguera i els pluvials i no les voreres. Que esperen poder fer 
una segona fase..  
 

 El sr. Xavi Eixample platja dona l’enhorabona a l’equip de govern per 
aquesta obra. Demana que es faci una acta de la reunió. Comenta que la Pl. Aragó a 
la nit queda molt fosca. Demana que els caps de setmana es posin plataformes per 
poder facilitar el pas a les 
està previst un carril bici o carril per als patinets. També demana que a la propera 
reunió es portin mostres dels materials que es posaran per poder informar a la 
resta de veïns. Vol saber quins ar
van començar a molt bon ritme i ara ha disminuït. 
La sra. Núria Ferrando 
assistents.  
El sr. Jordi Anguera diu que miraran d’atendre les sev
primera setmana van fer tancament de l’obra i 
setmana han fet el fresat i ara estan fent els treballs previs per a la 
col·lectors.  
El sr. Raúl Vega explica
bicicletes compartiran la calçada amb els cotxes.
El sr. Victor Pujol informa que els arbres que es posaran a La Rambla són 
Biloba i estaran separats de les cases i no taparan la vista. 
 

 El sr. Ramon Ortiga pregunta si l’obra va segons els terminis previstos. 
El sr. Jordi Anguera indica que van més avançats
 

 La sra. Marta Borràs comenta que hi ha cartells que hi diu sols Pau, no Pau Casals. 
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En referència al tema de les obres del carrer Drassanes el sr. Enric Daza informa que 
es treballarà sols la claveguera i els pluvials i no les voreres. Que esperen poder fer 

 

ple platja dona l’enhorabona a l’equip de govern per 
aquesta obra. Demana que es faci una acta de la reunió. Comenta que la Pl. Aragó a 
la nit queda molt fosca. Demana que els caps de setmana es posin plataformes per 
poder facilitar el pas a les cadires de rodes i cotxets. També pregunta si a La Rambla 
està previst un carril bici o carril per als patinets. També demana que a la propera 
reunió es portin mostres dels materials que es posaran per poder informar a la 
resta de veïns. Vol saber quins arbres es posaran. I per últim comen
van començar a molt bon ritme i ara ha disminuït.  

Ferrando comenta que l’acta de la reunió es farà i es passarà a tots els 

El sr. Jordi Anguera diu que miraran d’atendre les seves peticions. Informa que la 
primera setmana van fer tancament de l’obra i instal·lació de senyals, la segona 
setmana han fet el fresat i ara estan fent els treballs previs per a la 

Vega explica que com a La Rambla s’ha d’anar a 30 Km/h
bicicletes compartiran la calçada amb els cotxes. 
El sr. Victor Pujol informa que els arbres que es posaran a La Rambla són 

estaran separats de les cases i no taparan la vista.  

Ortiga pregunta si l’obra va segons els terminis previstos. 
ra indica que van més avançats. 

La sra. Marta Borràs comenta que hi ha cartells que hi diu sols Pau, no Pau Casals. 
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En referència al tema de les obres del carrer Drassanes el sr. Enric Daza informa que 
es treballarà sols la claveguera i els pluvials i no les voreres. Que esperen poder fer 

ple platja dona l’enhorabona a l’equip de govern per emprendre 
aquesta obra. Demana que es faci una acta de la reunió. Comenta que la Pl. Aragó a 
la nit queda molt fosca. Demana que els caps de setmana es posin plataformes per 

cadires de rodes i cotxets. També pregunta si a La Rambla 
està previst un carril bici o carril per als patinets. També demana que a la propera 
reunió es portin mostres dels materials que es posaran per poder informar a la 

bres es posaran. I per últim comenta que les obres 

comenta que l’acta de la reunió es farà i es passarà a tots els 

es peticions. Informa que la 
de senyals, la segona 

setmana han fet el fresat i ara estan fent els treballs previs per a la instal·lació dels 

la s’ha d’anar a 30 Km/h, els patinets i 

El sr. Victor Pujol informa que els arbres que es posaran a La Rambla són Ginkgo  

Ortiga pregunta si l’obra va segons els terminis previstos.  

La sra. Marta Borràs comenta que hi ha cartells que hi diu sols Pau, no Pau Casals.  


