Redactat el projecte del carrer Martí d’Ardenya.

Aquest mes d’octubre s’ha redactat el projecte de la futura semi
peatonalització del carrer Martí d’Ardenya que te la voluntat de ser un
primer pas de com s’ha de configurar la futura zona colindant amb la
vila closa que farà que Altafulla ja no sigui una excepció de les viles
que per el seu atractiu han guanyat espai per al passeig i els vianants
donant alhora solució als vehicles privats dels veïns i veïnes que
tenen dret a tenir alternatives raonables per l’aparcament i la càrrega
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i descàrrega. El nou vial millorarà, especialment, els serveis que en
quasi la seva totalitat passaran a ser soterrats i una millora tant en els
pluvials com en la resta de connexió deixant tot preparat pel futur. El
tractament de la superfície ha estat un treball molt acurat on es dona
rellevància als aspectes més lligats a la tradició del carrer amb una
barreja de còdols, com ara són part d‘algunes voreres amb unes lloses
que faran de la nova vorera un lloc per gaudir, tant a nivell visual com
d’esbarjo, d’aquells/es que tasten Altafulla amb tranquil·litat.

El camp de gespa estarà a punt per el mes de juliol
Setembre 2014: Elaboració dels estudis previs per part dels
tècnics municipals
Octubre 2014: Adjudicació del projecte, la direcció d’obra i la
redacció dels plecs tècnics.
Octubre 2014: Redacció del projecte bàsic i d’execució per part
de l’estudi d’arquitectura.
Novembre 2014: Aprovació del projecte per part de la Junta de
Govern Local.
Novembre 2014: Exposició pública del projecte durant 30 dies
hàbils.
Desembre 2014: Finalització de l’exposició pública del projecte.
Desembre 2014: Aprovació definitiva del projecte i dels plecs per
part de la Junta de Govern Local i publicar-ho.
Gener 2015: S’obre el termini per presentar ofertes per part de
les empreses constructores.
Febrer 2015: Finalització del termini per presentar ofertes per
part de les empreses constructores.
Febrer 2015: Obertura dels sobres A i B.
Març 2015: Junta de Govern Local per aprovar l’adjudicació i
signatura del contracte administratiu.
Març 2015: Inici de l’execució de les obres
Juliol 2015: Finalització de l’execució de les obres

Enderroc, la urbanització i... Mercadona per Setmana Santa
Quan al gener del 2013 el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
(sense possibilitat de recurs) anul·lava
la llicència d’obres i demanava la
restitució de l’espai a l’estat anterior
a la construcció del centre lúdic Les
Bruixes, la noticia va caure com una
bomba en la sessió ordinària del ple
de l’ajuntament. Tant sols quatre dies
després de rebre la notificació. La
situació que es generava, producte
d’una decisió recorreguda 10 anys
enrere, complicava una situació ja de
per sí difícil que, posteriorment, hem
anat coneixent.
Recordem que el propietari havia cedit,
a canvi de poder construir el complex,
els terrenys on avui s’aixequen l’escola
del Roquissar, el poliesportiu i l’institut
d’Altafulla.
Si l’espai havia de tornar al seu estat
anterior significava que s’havia de
tirar al terra i retornar a sòl rústec.
Després d’estudiar moltes possibilitats

els serveis tècnics de l’ajuntament,
l’assessor urbanístic i els Departaments
de la Generalitat van trobar una
solució que ens satisfés a totes les
parts: Per un costat guanyàvem un
espai com a connector biològic on
antigament era l’aparcament lateral
dels cinemes, l’ajuntament guanya un
espai que ara passarà a ser públic, la
zona tindrà sortida a l’antiga N-340 i,
finalment, es podrà construir una zona
més reduïda de l’original però suficient
per a les aspiracions del propietari.
Per arribar això ha estat necessàries
grans dosis de paciència, negociació
i empassar-nos desqualificacions i
saltar les travetes que alguns, per
treure rèdit polític, eren capaços de
fer posant el futur econòmic del poble
en perill. Al final, com al seu dia es
va comentar, el temps ha donat i tret
raons i creiem que la població s’ha
salvat d’un ensurt i veurà millorada la
zona urbanísticament parlant.

Altafulla tindrà un hotel de 4 estrelles i
136 habitacionsa la Via Augusta.
Han hagut de passar molts anys i sortejar la clàusula
que en el seu dia un govern municipal va signar dins
d’un conveni que contemplava que si en 10 anys no
es feia un hotel aquell espai podia reconvertir-se en
un edifici d’apartaments. Finalment, veurem un hotel
de qualitat i amb un restaurant amb un reconegut xef
que serà un nou atractiu perquè Altafulla sigui una
de les destinacions turístiques més preuades de la
Costa Daurada. L’empresa Nadal Almirall és la seva
promotora i ocuparà una superfície de prop de 7.000
metres quadrats i té previst obrir al maig del 2015
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El 4 d’octubre, l’alcalde d’Altafulla Fèlix Alonso en representació de tot el
Camp de Tarragona va entregar la moció aprovada per unanimitat pel ple de l’ajuntament en la qual
es donava suport al dret a decidir i a la consulta que s'havia de celebrar el 9-N i que finalment es
convertirà en un procés participatiu

Audiència Provincial resolt que l’Alcalde d’Altafulla,
Felix Alonso no ha comés conducta arbitraria ni prevaricació

La secció quarta de l’Audiència Provincial de Tarragona ha dictat l’Auto de les seves pròpies inspeccions, segons demostra una acta del juny del
566/14 de data 21 d’octubre on referma la resolució del passat 13 de març 2012.
d’enguany on descriu que els fets de la denúncia del concessionari d’una El suposat tracte de favor a tercers es desmunta, doncs, davant de la
guingueta a la platja d’Altafulla, que acusava l’alcalde Fèlix
constatació de la recepció de les deficiències detectades
Alonso d’haver mantingut una conducta arbitrària, no són
per la Generalitat en les mateixes dates, amb comunicacions
Els jutjats arxiven
constitutius de cap delicte. L’escrit reitera que no ha hagut
paral·leles a les guinguetes.
definitivament de
cap indefensió per part del denunciant.
El tancament del pàrquing improvisat, un altre dels eixos de
El jutge, així, ordena l’arxivament del cas perquè constata
la queixa, obeeix, constata l’escrit, a una decisió conjunta
la querella que li
que la conducta de l’alcalde no apunta cap dels supòsits
de l’Ajuntament de Tarragona i d’Altafulla per al compliment
va interposar un
de l’arbitrarietat i prevaricació. És a dir, dictar una ordre
del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC),
concessionari d'una perquè l’espai en qüestió forma part d’un espai natural
sense atendre a raons i conscient de perjudici a tercers.
guingueta de la Platja d’especial protecció. El temps de tramitació de diferents
L’escrit recorda que el maig de l’any 2011 va ser concedida
una llicència per a l’ús i explotació d’una guingueta a
respostes també ha estat catalogat per l’Audiència de
la platja d’Altafulla. El text conclou que el requeriment
dintre de la norma.
rebut pel denunciant, ja amb una nova administració presidida per Felix La denegació del recurs dictamina finalment, que no s’aprecia cap indici
Alonso, neix d’una comunicació a l’Ajuntament del Servei de Costes del d’abús de poder de cap tipus ni relació de benefici de cap mena en les
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya fruit decisions preses.

Noves actuacions a les vies i voreres d’Altafulla

Com ja va anunciar el full, aquest mes d’octubre s’han iniciat tota una serie de treballs de
millora de l’asfaltat dels carrers de la nostra Vila amb la remodelació complerta del carrer
Termes (a la foto), Caus i dels Munts. També es reompliran la majoria dels petits forats que hi
ha a les vies. També es continuarà amb la millora de voreres i passatges com el de la Portalada
que s’uniran a les tasques de pintura que s´han fet a la façana de la piscina, les barbacoes de
Sant Antoni. En les properes setmanes es començaran els treballs per fer un skate parc a la Via
Augusta i la millora dels parcs infantils. Altafulla non stop!

