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ACTA REUNIÓ COMISSIÓ CIUTADANA DE SEGUIMENT DE LES OBRES DE 

TRANSFORMACIÓ URBANA DE LA RAMBLA JAUME I DE CAMBRILS 

 
Data: 7 de juliol  de 2022.  
Hora començament: 14.05h. Hora acabament: 15.10h 
Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Les Basses 
 

Assistents: 

Sra. Francisca Sedó, Assoc. Veïns Barri Port  

Sr. Oscar Ivern, cap de carrer de comerç 

Sr. Tomás Sierra Unió de Botiguers 

Sr. Tomás Garcia, Plataforma d’afectats 

Sr. Mireia Valls i Joan Bosch, Plataforma 

d’afectats 

Sra. Lluïsa Anchuela, Plataforma d’afectats 

Sr . Manel  Marín, Xarxa del Port 

Sr. Xavi Morell, Associació de veïns de 

l’Eixample Platja 

Sra Camí Mendoza i Cinta Ballesté d’ERC 

Sra. Marta Borras, de JXC 

Sr. Jordi Anguera, Gicsa 

Sra. Imma Argaño, Gicsa 

 

 

Sr. Oliver Klein, Alcalde de Cambrils 

Sr. Enric Daza, Regidor d'Urbanisme, 

Activitats i Obra Pública 

Sra. Vanessa Triquell, arquitecte tècnica 

Sr. Pere Amorós, arquitecte  tècnic 

Secomsa: Sr. Ramon Margalef + Hector 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 

1. Aprovació de l’acta anterior del 9 de juny de 2022 

L’acta anterior va ser enviada per correu electrònic a tots els assistents.  

No havent-hi cap comentari en contra, s’aprova l’acta anterior.  

 

2. Presentació campanya de recollida d’orgànica porta a porta als establiments de 

restauració i alimentació 

Secomsa explica que fa la campanya ara, perquè hi ha més producció de residus. Per 

poder veure  valorar el funcionament. És una prova pilot a la zona del Port, rambla 

Jaume I. 

Va començar l’1 de juliol, amb l’entrega del cubell 

S’obre un torn de queixes sobre l’estat general d ela neteja, però es recondueix perquè 

el tema a tractar és la companya de recollida  que ha d’ajudar a millorar la neteja del 

barri del port 



                                                        

Acta reunió Comissió Ciutadana de Seguiment Obres Rambla Jaume I. 9 de juny de 2022  2 
 

 

La tendència des d’Europa és que les normatives siguin més exigents i pagar per 

generació (tant embruto tant pago). Unió europea està marcant  que s’assoleixi el 55€ 

de reciclatge i a cambrils s’està al 49% 

 

3. Evolució de l’estat de les Obres  

 

- S’han acabat els obres del col·lector, i ara s’implementen els serveis 

- S’iniciarà la tirada del formigó 

- Cal desplaçar armari del gas de la plaça Aragó, quan es rebi l’estudi del gas 

- Ja s’han rebut els estudis de els instal·lacions aèries 

- A nivell de telefonia es soterraran els cablis aeris. No tots perquè depèn de cada 

habitatge i quedaria paralitzat l’evolució. Serien uns 90 habitatges, i encastar els 

armaris demanen un espai lliure de façana de 3m 

- Embornals de final de la rambla cap al nàutic son correctes, cal desprecintar_los 

- No s’ha projectat Galceran Marquet, perquè la remodelació era de la Rambla 

- Del Banc Sabadell al nàutic, ja està acabada l’obra, si sorgeixen problemes es 

sol.lucionaran 

- Tema escullera: davant dels pluvials hi ha escullera perquè filtri l’aigua. Aquesta 

sortida està pactada amb costes 

- Hi va haver un accident domèstic a la Rambla num 3, i l’ambulància no va 

aparèixer. L’ajuntament pot afegir-se a al denúncia 

- Cal tenir els plans d’emergència per afrontar  l’estiu. Tots els accessos als carrers 

estan amb valles mòbils per a poder-se enretirar. I la no bloquejar amb cotxes les 

boques dels carrers. Cal senyalitzar les zones  

- Sempre es deixa una via per a que els vianants puguin transitar 

- Cal posar en marxa un pla de reactivació comercial de la zona de la Rambla. 

Accions estratègiques i participades amb l’associacionisme comercial de cara 

novembre . i que es tinguin en compte a tots els establiments estiguin o no 

associats 

- Tros de peatge on hi ha la radio Cambrils  no estava inclòs i es mirarà també 

d’adequar-lo 

- Es demana  obrir el carrer st Sebastià el Cano 

- Es demana compartir informació 

- Es demana empatia pel comerç i els serveis 

 

 

 

I no havent-hi més consultes, acaba la reunió.  


