No es troba present en la sala la regidora Pilar Romero Gracia, portaveu del grup FIC (Federació
d’Independents de Catalunya).
La sessió s’inicia a les 12:00 h on el Sr. Moliné, portaveu del grup municipal ERC-AM, exposa
que l’obra d’arranjament del vial sud del ferrocarril (Passeig del Ferrocarril) entrarà al PUOSC
però en diferents condicions a les previstes. Es volia fer entrar el Pla General però no fou
possible. Exposa que de totes les propostes es van valorar els diferents preus per seleccionar
l’opció a escollir.

La Sra. Muñoz portaveu del grup PSC-CP, comenta que agraeix que es presenti l’obra al PUOSC i
que ells no anomenen al càmping Gavina, només ho fa dels edificis Constel·lació. Considera
que aquesta mena de pavimentacions són, com es demostrarà en el temps, un problema, a
més sense recollida de pluvials que abans amb el Pla Especial s’exigia i ara al ser zona PEIN, no.
Fa esment que el Sr. Virgilio en el seu dia va arranjar un tram amb molt pocs recursos. Comenta
que aquest material es degrada amb el temps, es defectuós i no es dota de seguretat a la via,
endemés de no disposar d’enllumenat públic o altres serveis necessaris.
El Sr. Moliné exposa que està prevista la licitació de la plaça Major o les pavimentacions de les
fases 2 i 3 del casc antic per a fer-los vianants, tot i que la Sra. Muñoz rebat si estan previstes
les canalitzacions de les infraestructures de subministres, i les molèsties que causarà als veïns
com també si se’ls hi permetrà alguna mena de compensació impositiva. Finalment agraeix de
nou la celebració del Ple així com que es faci el projecte del vial del Ferrocarril Sud, tot i que
exposa que s’hauria de poder dotar de més accés rodat ja que, PEIN o no, són camins de
sistemes generals sense cap mena de relació amb el càmping Gavina.
Per part del Partit Popular, la seva portaveu, Sra. Juncal, fa esment que és una llàstima celebrar
aquest plenari sense possibilitat de precs i preguntes i considera que les posicions tant de
l’Ajuntament com la del PSC-PM són respectables i correctes. Comenta que desconeixia
aquesta mena d’asfalt natural però també pensa que tot el trànsit cap a la platja no hauria de
passar per el vial i només hauria de ser accessible per als veïns. Comenta també que es
necessari plantejar el tema de l’evacuació dels pluvials juntament amb ADIF abans de que es
gastin els diners en altres municipis. Conclou dient que es faci un manteniment d’aquest vial es
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Pressupostàriament, segueix comentant el Sr. Moliné, l’obra de pavimentació del vial es preveu
que es faci ara el primer tram amb la intenció d’abans de l’estiu, fins i tot per Setmana Santa si
fora possible, completar la resta de l’obra. Es va parlar al respecte amb el propi càmping Gavina
i el Departament de Medi Ambient però no van obtenir resposta més encara considerant que
és una zona PEIN, on sense asfaltar de la forma convencional, s’ha trobat una alternativa de
“pavimentació natural” que respectarà segur els requeriments PEIN i no provocarà problemes
amb el Dept. de Medi Ambient i que es compon d’una mena de terra compactada apte per a
trànsit de vehicles i eventualment de vehicles pesats, pressupostada per 150.000 € en total i
que, en aquestes condicions, es presenta al PUOSC.
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Exposa igualment que els hi estranya que es parli del vial sud del ferrocarril en aquest plenari
per part precisament de la Sra. Muñoz que ha treballat al càmping Gavina.
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quelcom adequat i per això s’abstindran en la votació de la proposta. Per últim, fa esment que
si es constitueix una taula de treball a l’efecte voldrien prendre part.
El Sr. Moliné rebat que prefereixen presentar un projecte que Medi Ambient accepti, no un
altre de diferents característiques i que aquest organisme desestimi.

Remarca que, disposant d’aquests pressupostos després van trobar aquest nou material que
tot i no especificar la marca, esperem saber les seves característiques tècniques a fi de licitar
correctament i que, ja va dir, fa tres setmanes, que quan tinguessin els pressupostos finals es
comunicaria als veïns dels apartaments Constel·lació per al seu coneixement. Fa esment que es
també partidari de fer-ho d’aquesta forma compatible amb ser una zona PEIN i el que es més
important es licitar-ho ràpidament per fer-ho també amb promptitud.
Per la seva banda, la Sra. Muñoz segons acta plenària del 19 de setembre de 2019, diu que
l’alcalde era ja aleshores partidari de fer voreres de dos metres d’ample i que, a més, també
faria una reunió entre els veïns dels apartaments Constel·lació, el Servei de Costes, el
Departament de Medi Ambient i ADIF per dividir el pressupost entre les parts i ara, en canvi,
diu que no serà així. Per la seva part el Sr. Alcalde, rebat que la reunió era d’un oferiment d’ells i
si es dividia el pressupost en tres parts l’Ajuntament posaria doncs el que li correspongués.
La Sra. Juncal demana prendre un compromís clar. Comenta que recolza que s’arrangi el vial
amb aquest material, es faci un bon manteniment i que es posi enllumenant així com limitar el
trànsit en benefici dels veïns.
La Sra. Muñoz, diu per la seva banda que el projecte de la revisió del Pla General s’ha substituït
per partides destinades a Serveis Socials o consignar un plus d’augment salarial al cos de la
Policia Local, entre d’altres. Remarca que no hi veu cap mena de voluntat. Així el municipi ha de
contribuir a la canalització de les aigües pluvials cosa que es podria fer amb la revisió del Pla
General esmentat.
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El Sr. Alcalde intervé per dir que ja va explicar en un altre ocasió que entre el càmping Gavina i
la comunitat de propietaris de l’edifici Constel·lació no van arribar a cap acord, doncs aquesta
última no volia participar-hi i per això la reunió no va quedar en res concret. Es van demanar
tres pressupostos dels tres trams (inicial, mig i final) i comenta que a l’any 2000 ja es va asfaltar
una part.

ACTA DEL PLE

El Sr. Moliné parla que el 19 de setembre només es disposava d’un pressupost a pagar per les
tres parts (Ajuntament, càmping Gavina, comunitat de veïns de l’edifici Constel·lació) per la
reparació del vial però que en la seva opinió estaven fora certes partides de l’esmentat
pressupost.
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Per la seva bada, la Sra. Muñoz comenta que li consta que no existeix cap encàrrec als tècnics
per aquesta obra, fet que puntualitza el Sr. Moliné dient que el tècnic Sr. Molas aquest
dimecres en disposarà. La Sra. Muñoz fa esment que en el projecte es contempla fer el vial
però no el tema de l’evacuació dels pluvials i que això es molt important. Així, comenta la
solució d’un formigó armat a mena de “puzle”, compacte, i que ja es posa, per exemple, en
zones de platja de Torredembarra per evitar posar asfalt. Reitera que considera primordial
l’arranjament del vial a fi de permetre l’accés als veïns dels apartaments Constel·lació.

La Sra. Juncal vol un compromís per part de la Delegació del Govern per que es faci el que
proposà al seu dia. Comenta també que es faci la revisió del Pla General, si cal, a través de
plans parcials com seria el Pla Parcial al Torrent de la Masieta doncs pot tenir episodis greus de
riuades amb danys personals i materials i aquests s’han de preveure. Considera que cada dia
els veïns paguen més tot i tenir cada cop menys serveis i mostra la seva disconformitat a no
poder debatreu en la sessió plenària.
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A les 13:30 h sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, aquesta acorda
desestimar la proposta per tres vots negatius del PDECat corresponents al Sr. Jordi Llopart
Senent, la Sra. Sívia Farrero Tahull i el Sr. Francesc Sentís Escamilla, 3 vots afirmatius del PSC-CP
representat per la Sra. Montserrat Muñoz Madueño, la Sra. Ma. Carmen Marín Hidalgo i el Sr.
Juan Lara Montero, 2 abstencions del PP representat per el Sr. Jaime Serret Simó i la Sra. Maria
Dolores Juncal Santos i 2 vots negatius d’ERC-AM del Sr. Jordi Moliné Górriz i la Sra. Consuelo
Picón Gomis. En conseqüència la proposta es desestima per 5 vots en contra, 3 vots a favor i 2
abstencions. La sessió conclou a les 13:35 h.
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La Sra. Muñoz remarca que el Pla General és de l’any 1991 i que a l’any 2000 el que es fa és una
“reasfaltat” no com comenta el Sr. Alcalde i que en el projecte actual manquen certs aspectes
com és el de preveure el servei d’enllumenat.

