
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: 7 d’abril de 2022.  
Hora començament: 14.12h. Hora acabament: 15.1
Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Les Basses
 
Assistents: 

Sr. Oliver Klein, Alcalde de Cambrils
Sr. Enric Daza, Regidor d'Urbanisme, 
Activitats i Obra Pública 
Sr. David Chatelain, Regidor Hisenda i 
Protecció Ciutadana 
Sr. Agustí Salvadó, AAVV Eixample Platja
Sr. Sílvia Coll, Unió de Botiguers
Sra. Marta de Armas, Unió de Botiguers
Sr. Joan Bosch, Plataforma d’afectats
Sr. Jordi Masip, Xarxa del Port
Sr. Francesca Casadó, Assoc. Veïns del Port
Sr. Jordi Anguera, Gicsa 
Sra. Imma Argaño, Gicsa 
Sra. Cinta Ballesté, Regidora ERC
 
Ordre del Dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior del 3 de març de 2022
2. Informació i actualització de l’estat de les accions de participació, comunicació i 

informació d’aquest últim mes
3. Dimensionament de l’estat actual de les obres i accions executades en aquesta fase. 

Consideracions per afrontar la temporada de la Setmana Santa
4. Prec i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió:
 

1. Aprovació de l’acta anterior del 3 de març de 2022
L’acta s’ha fet arribar per correu electrònic i s’ha repartit entre tots els assistents i, sense 
haver-hi cap objecció,  es dona per aprovada. 
 

2. Informació i actuali
informació d’aquest últim mes
L’Alcalde, sr. Oliver Klein, dona la benvinguda als assistents i manifesta la seva satisfacció 
amb la forma com avancen les obres. 
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ACTA REUNIÓ COMISSIÓ CIUTADANA DE SEGUIMENT DE LES OBRES DE 
TRANSFORMACIÓ URBANA DE LA RAMBLA JAUME I DE CAMBRILS

Hora acabament: 15.17h 
Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Les Basses 

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

Sr. David Chatelain, Regidor Hisenda i 

Eixample Platja 
Sr. Sílvia Coll, Unió de Botiguers 

Unió de Botiguers 
Sr. Joan Bosch, Plataforma d’afectats 
Sr. Jordi Masip, Xarxa del Port 
Sr. Francesca Casadó, Assoc. Veïns del Port 

Sra. Cinta Ballesté, Regidora ERC 

Sra. Marta Borras, Regidora 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
Sra. Cristina Balsells: secretaria d
 
Excusen Assistència: 
Sra. M. Eugènia Arbó, Hotel Port Eugeni
Sr. Oscar Ivern, cap de carrer de comerç. 
Body Cmap 

Aprovació de l’acta anterior del 3 de març de 2022 
actualització de l’estat de les accions de participació, comunicació i 

informació d’aquest últim mes 
Dimensionament de l’estat actual de les obres i accions executades en aquesta fase. 
Consideracions per afrontar la temporada de la Setmana Santa 

Desenvolupament de la sessió: 

Aprovació de l’acta anterior del 3 de març de 2022 
L’acta s’ha fet arribar per correu electrònic i s’ha repartit entre tots els assistents i, sense 

hi cap objecció,  es dona per aprovada.  

Informació i actualització de l’estat de les accions de participació, comunicació i 
informació d’aquest últim mes 
L’Alcalde, sr. Oliver Klein, dona la benvinguda als assistents i manifesta la seva satisfacció 
amb la forma com avancen les obres.  
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Sra. Marta Borras, Regidora Junts per 

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 

lsells: secretaria de l’acta 

Sra. M. Eugènia Arbó, Hotel Port Eugeni 
Sr. Oscar Ivern, cap de carrer de comerç. 

actualització de l’estat de les accions de participació, comunicació i 

Dimensionament de l’estat actual de les obres i accions executades en aquesta fase. 

L’acta s’ha fet arribar per correu electrònic i s’ha repartit entre tots els assistents i, sense 

tzació de l’estat de les accions de participació, comunicació i 

L’Alcalde, sr. Oliver Klein, dona la benvinguda als assistents i manifesta la seva satisfacció 
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La sra. Núria Ferrando, dona l
Rambla. Perquè de vegades 
ciutadana al llarg del 
les diferents reunions mensuals
 
Ressalta quer aquests 
útils  en 4 coses concretes
 Agrair a la Xarxa del 

afegir-lo a al web 
setmanalment. 

 Agrair a la Unió de Botiguers
senyalització 

 Agrair al sector hoteler
planificar i preveure
celebren a Cambrils

 Agrair a l’Associació de Veïns del Port
que recullen 
setmanalment

 Agrair a l’Associaci
atemperament
aparcament als seus carrers

 
La sra. Núria Ferrando explica 
al mail obresrambla@cambrisl.
I destaca les principals 
- 28 de març: acció informativa 
- 30 de març:reuni
- 4 d’abril: roda de premsa visita obres i 
- 5 d’abril: reunió 

l’alcalde a la tarda
- 7 d’abril: 4rta reuni

Es mostren als assistents 
la informació etnogràfica
moment s’han entrevistats
referència al  barri. T
amb un dron. Que ser

Es demana que si algú té fotos antigues de La Rambla que les porti 

 

 

 

                                                       

Acta reunió Comissió Ciutadana de Seguiment Obres Rambla Jaume I. 7 d’abril de 2022 
 

La sra. Núria Ferrando, dona les gràcies per assistir a la quarta reunió de les obres de La 
vegades mantenir l’interès en participar dels esp
 temps és difícil . També manifesta la maduresa associati

reunions mensuals assisteixen diferents representants de les entitat

essalta quer aquests espais de col·laboració han permès millorar 
concretes, com per exemple:  
la Xarxa del Port, sr. Manel Marin, l’aportació de fer un Diari d

lo a al web www.primerlespersones.com i que s
setmanalment. . 

a Unió de Botiguers, sr. Tomas Sierra, la proposta de fer un directori de 
 comercial. I s’han posat 14 lones en punts d’accés

sector hoteler i al Patronat de Turisme la successives reunions 
preveure la necessitats dels esdeveniments esportiu
Cambrils per setmana santa 

’Associació de Veïns del Port, Sr, Carlos Caballero i Sra Francesca Sed
recullen les aportacions, queixes i suggerències ve

setmanalment al punt d’atenció tècnica dels dimecres  
Associació de Veïns de l’Eixample Platja, Sr. Agustí S

temperament del veïnat davant l’augment de la càrrega de vehicles que cerquen 
aparcament als seus carrers 

La sra. Núria Ferrando explica que aquest més a baixat el número de consultes 
a@cambrisl.cat, passant de 60 el mes passat, a 10 en aquest altre mes

destaca les principals accions de participació efectuades:  
ó informativa sobre col·locació del dipòsit decantador 

reunió hotelers 
roda de premsa visita obres i col·locació lones senyalització

ó 1er Consell de barri del Port. I punt atenció consultes 
tarda a les Basses 

4rta reunió d ela Comissió de seguiment de els Obres de la Rambla

Es mostren als assistents una mostra dels muntatges en vídeo que s’
etnogràfica recollida de les entrevistes “el record de la Rambla
entrevistats a 3 persones i resta pendent també una al

També s’estan gravant imatges de les obres amb 
Que ser`material històric d’aquesta transformació urbana

Es demana que si algú té fotos antigues de La Rambla que les porti al C.C.Les Basses. 
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es gràcies per assistir a la quarta reunió de les obres de La 
espais de participació 
associativa, ja que en 

de les entitats. 

 i generar propostes 

de fer un Diari d’Obres i 
i que s’està actualitzant 

de fer un directori de 
d’accés 

la successives reunions per 
esportius i turístics que es 

, Sr, Carlos Caballero i Sra Francesca Sedó, 
ncies veïnals i assisteix 

Salvado, la paciència i 
de vehicles que cerquen 

e consultes ciutadanes 
, a 10 en aquest altre mes. 

decantador  zona Nàutic 

senyalització comercial.  
ó consultes per part de 

ó de seguiment de els Obres de la Rambla 

’estan realitzant amb 
el record de la Rambla” . De 

é una altra persona de 
estan gravant imatges de les obres amb càmeres timelapse i 

urbana. 

al C.C.Les Basses.  
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3. Dimensionament de l’estat actu
Consideracions per afrontar la temporada de la Setmana Santa
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Dimensionament de l’estat actual de les obres i accions executades en aquesta fase. 
Consideracions per afrontar la temporada de la Setmana Santa 
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al de les obres i accions executades en aquesta fase. 
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4. Precs i preguntes: 

 La sra. Sílvia Coll demana que s’obri un pas de Pau Casals fins Colom. 
pensa més en el turisme 
viable fer aquesta sortida
de canonades d’aigua i gas, entre d’altres complicacions i que això fa 
fer-ho. 
També comenta que
provoca relliscades
millor opció ja que filtra quan plou i no fa fang i no es poden posar fustes ja que 
ha de passar maquinària
fa tot el possible. El sr. Oliver Klein indica que ja s’ha demanat a l’empresa que els 
dies de Setmana Santa ho deixin millor. 
 

 El sr. Jordi Masip pregunta si es pot obrir algun carrer més
comenten que 
té el municipi i en concret la 
restauració  que acull 
 

 El sr. Bosch comenta que 
trampa. Caldria buscar opcions de
amunt.  I ratifica el 
Demana que es posin uns trenets que 
soterrats, o dissuasoris
mobilitat i s’
referència tamb
on el cotxe deixa
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La sra. Sílvia Coll demana que s’obri un pas de Pau Casals fins Colom. 
en el turisme que amb el veïnat. Els tècnics argumenten

viable fer aquesta sortida, perque s’han trobat molts problemes de trencament 
de canonades d’aigua i gas, entre d’altres complicacions i que això fa 

comenta que la gravilla que hi ha als passos de vianants entre els carrers 
relliscades a la gent més gran sobretot. La part tècnica

millor opció ja que filtra quan plou i no fa fang i no es poden posar fustes ja que 
ha de passar maquinària. Conviure les obres i les persones és complicat, però es 
fa tot el possible. El sr. Oliver Klein indica que ja s’ha demanat a l’empresa que els 
dies de Setmana Santa ho deixin millor.  

El sr. Jordi Masip pregunta si es pot obrir algun carrer més
enten que és difícil. També exposa el tema de la dificultat d¡aparcament que 

é el municipi i en concret la zona del Port, sent la destinació
que acull visitant que es desplacen en cotxe 

Bosch comenta que quan s’accedeix a Pau Casals  es com 
aldria buscar opcions de fer una T i fer una sortida de Pau Casals Rambla 

ratifica el greu problema d’aparcament que té la 
Demana que es posin uns trenets que facin de llançadera dels aparcaments 

dissuasoris fins a la zona del Port. L’alcalde entén
’estan estudiant totes les estratègies d’aparcament

també els models de ciutats sostenibles que  es plantegen 
deixa de ser central 
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La sra. Sílvia Coll demana que s’obri un pas de Pau Casals fins Colom. Que es 
argumenten que no és 

s’han trobat molts problemes de trencament 
de canonades d’aigua i gas, entre d’altres complicacions i que això fa difícil de  

als passos de vianants entre els carrers 
tècnica respon que és la 

millor opció ja que filtra quan plou i no fa fang i no es poden posar fustes ja que 
les obres i les persones és complicat, però es 

fa tot el possible. El sr. Oliver Klein indica que ja s’ha demanat a l’empresa que els 

El sr. Jordi Masip pregunta si es pot obrir algun carrer més. I els tècnics li 
exposa el tema de la dificultat d¡aparcament que 

destinació comercial i de 

es com si s’entrés en una 
i fer una sortida de Pau Casals Rambla 

é la zona i Cambrils. 
facin de llançadera dels aparcaments 

entén la problemàtica de 
ies d’aparcament, tenint com a 

que  es plantegen actualment 
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 La sra. Sílvia Coll demana que es faci de sortida el Dr. Fleming cap a Pizza Taura. El  

sr. Enric Daza indica que ho estudiaran amb els tècnics de mobilitat. També 
comenta que estan treballant amb el tema dels aparcaments dissuasius. Ind
que a Cambrils hi ha 4 pàrquings. Que altres municipis costaners també tenen 
problemes per aparcar. El sr. David Chatelain indica que s’està treballant en 
estratègies a llarg termini, es fa un pla de mobilitat, tenint en compte tots els 
interessos. La 
les places d’aparcament per tal que la gent no tombi tant, també es posaran 
properament uns panells informatius.  La prova pilot serà per Setmana Santa, 
servirà per corregir errors per l’e
es fan favors i que s’intenta ajudar a tothom. Que les condicions 
socioeconòmiques no acompanyen al consum. 

 
 La sra. Marta Borràs pregunta quin carrers es podran creuar per Setmana Santa i 

que el pàrquing d
constructora 
de Setmana Santa els deixaran més arreglats. El regidor sr. David Chatelain,  
indica que al carrer Pau Casals  hi p
incorporat 4 agents interins. El regidor sr. Enric Daza diu que el carrer Pau Casal és 
un carrer de serveis, els vehicles 

 

 

   
 
A les 15.17 finalizta i s’aixeca la sessió

                                                       

Acta reunió Comissió Ciutadana de Seguiment Obres Rambla Jaume I. 7 d’abril de 2022 
 

La sra. Sílvia Coll demana que es faci de sortida el Dr. Fleming cap a Pizza Taura. El  
sr. Enric Daza indica que ho estudiaran amb els tècnics de mobilitat. També 
comenta que estan treballant amb el tema dels aparcaments dissuasius. Ind
que a Cambrils hi ha 4 pàrquings. Que altres municipis costaners també tenen 
problemes per aparcar. El sr. David Chatelain indica que s’està treballant en 
estratègies a llarg termini, es fa un pla de mobilitat, tenint en compte tots els 
interessos. La majoria de desplaçaments a Cambrils es fan a peu. S’han senyalitzat 
les places d’aparcament per tal que la gent no tombi tant, també es posaran 
properament uns panells informatius.  La prova pilot serà per Setmana Santa, 
servirà per corregir errors per l’estiu. Comenta que s’ha de tenir paciència, que no 
es fan favors i que s’intenta ajudar a tothom. Que les condicions 
socioeconòmiques no acompanyen al consum.  

La sra. Marta Borràs pregunta quin carrers es podran creuar per Setmana Santa i 
que el pàrquing del Pòsit és un embut i s’hi provoca un tap per entrar. 

 té la intenció de que tots els carrers es puguin
de Setmana Santa els deixaran més arreglats. El regidor sr. David Chatelain,  
indica que al carrer Pau Casals  hi posaran més dispositius policials. S’han 
incorporat 4 agents interins. El regidor sr. Enric Daza diu que el carrer Pau Casal és 
un carrer de serveis, els vehicles cal que passin pel Port.  

 

finalizta i s’aixeca la sessió 
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La sra. Sílvia Coll demana que es faci de sortida el Dr. Fleming cap a Pizza Taura. El  
sr. Enric Daza indica que ho estudiaran amb els tècnics de mobilitat. També 
comenta que estan treballant amb el tema dels aparcaments dissuasius. Indica 
que a Cambrils hi ha 4 pàrquings. Que altres municipis costaners també tenen 
problemes per aparcar. El sr. David Chatelain indica que s’està treballant en 
estratègies a llarg termini, es fa un pla de mobilitat, tenint en compte tots els 

majoria de desplaçaments a Cambrils es fan a peu. S’han senyalitzat 
les places d’aparcament per tal que la gent no tombi tant, també es posaran 
properament uns panells informatius.  La prova pilot serà per Setmana Santa, 

stiu. Comenta que s’ha de tenir paciència, que no 
es fan favors i que s’intenta ajudar a tothom. Que les condicions 

La sra. Marta Borràs pregunta quin carrers es podran creuar per Setmana Santa i 
el Pòsit és un embut i s’hi provoca un tap per entrar. L’empresa 

puguincreuar i que els dies 
de Setmana Santa els deixaran més arreglats. El regidor sr. David Chatelain,  

osaran més dispositius policials. S’han 
incorporat 4 agents interins. El regidor sr. Enric Daza diu que el carrer Pau Casal és 

  

 


