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Con formato

 
 
 

71 / 20167 
 

Srs./Sres. Assistents: 
President:  
GRAU ARASA, DAMIÀ LLUÍS 

 
Vocals: 
MARCH MAYO, GERARD 

BEL PRÍNCEP, ROSER 

SUBIRATS SEBASTIÀ, EMIGDI 
ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 

MARCH MAYO, ÀNGEL 

COLOMÉ CASANOVA, MARIA JESÚS 

CASTELLS ANDREU, DIEGO 

 
Secretari: 
FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRÍGUEZ 

Campredó, sent les vuit del vespre del dia VINT-I-
SIS DE GENER de dos mil disset prèvia 
convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en 
primera convocatòria, a la Sala de reunions de la 
seu de l'EMD, els membres de la Junta Veïnal de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó 
que al marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió  ordinària sota el següent 

 

Excusa la seva assistència la Sra. Alexandra Domènech Marqués. , amb motiu de la seva recent maternitat. 

 

ORDRE DEL DIA 

 
- I - 

PART RESOLUTIVA 

 
1.- Ratificació, si s’escau, del canvi en la data de celebració de la sessió. 
2.- Aprovació, si s’escau, de l'acta corresponent a la sessió anterior, ordinària, de data 28 de novembre de 
2016. 
3.- Informes de la Presidència. 

4.- Dació de compte de resolució de la Presidència de l'EMD de data 18 de novembre de 2016, sobre 

modificació del contracte de l'obra “edifici de serveis a la zona esportiva de Campredó”. 
        5.- Dació de compte de resolució de la Presidencia de l’EMD de data 23 de desembre de 2016 per la qual 

s’aprova la certificació núm. 3 y última del contracte de l'obra “edifici de serveis a la zona esportiva de 

Campredó”. 
6.- Dació de compte de resolució de la Presidència de l'EMD sobre ampliació de la sol·licitud de cessió de 

finques formulada a l'Ajuntament de Tortosa per inclusió de la finca registral 48143. 
7.- Dació de compte de resolució de la Presidència de l’EMD de data sobre nomenament del Sr. Roger 
Ripoll Duran com a dinamitzador en règim de col·laboració voluntaria. 
8.- Aprovació, si s'escau, de proposta d'adhesió a la contractació derivada (Exp. 2015.05 D1) de l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica del CCDL/ACM destinat a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 
2017. 

 -II- 
SEGUIMENT I CONTROL 

9.-  Mocions de grups polítics: 
9.1.-  Moció del grup d'ERC de suport al “Pacte Nacional per una Societat Digital a Catalunya”. 
 
10.- Precs i preguntes. 
 
 
 
 

 
 

Con formato: Francés (Francia)
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Con formato

 
ORDRE DEL DIA 

- I - 
PART RESOLUTIVA 

 
Per la Presidència s’obre la sessió, primer Ple de l'any 2017, passant a tractar-se seguidament els diferents 
punts inclosos en l’ordre del dia d’aquesta: 
 
01.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI EN LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ. 
 

Per la Presidència motiva el canvi en la data de celebració de la sessió i n’excusa el retard en la 
convocatòria.  
 
La Junta acorda per unanimitat ratificar el canvi en la data de celebració de la sessió. 
 
Seguidament es passa a tractar el segon dels punts inclosos a l’ordre del dia: 
 
02.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ANTERIOR, ORDINÀRIA, 
DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE  2016. 

 

El Sr. Damià Grau manifesta als assistents si tenen alguna observació a efectuar al 
contingut de l'acta de data 28 de novembre de 2016: 
 
El Sr Josep Esquerré manifesta que la transcrpció és molt exhaustiva però només hi ha 
tres observacions en relació amb la seva intervenció en el punt relatiu a l'aprovació del 
pressupost: 
 
- On parla el tema de la guarderia l'import es de 45.000 €  
 
- Quan es fa referència a l’aportació destinada “a l’edifici del carrer Francesc Llop” la 
referència haria de ser “a l’edifici del costat del casal Francesc Llop” o, si es vol dir 
pròpiament, “edifici del carrer Gandia”. 
 
- Finalment on posa que “tenim 1500 € que de moment no tenim clar per a que es faran 
servir i ni s’ingressen ni es gasten”  no es així, ha de dir que “tenim 1500 euros a la 
partida d’actius financers”. 
 
El Sr Damià Grau manifesta que en l’apartat de precs i preguntes on posa el Sr. Gerard 
March com interpel·lant  en realitat les preguntes les formulà el Sr.  Àngel March en les 
cinc primers preguntes, els 5 primers guions, essent l’últim correcte. 
 
Una vegada tingudes en compte les anteriors correccions al contingut de l’acta de la 
sessió anterior aquesta s’aprova per unanimitat de tots els membres de la Junta Veïnal. 
 
Seguidament es passa a tractar el tercer punt de l’ordre del dia: 

 
03.- INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA. 
 

El Sr. Damià Grau vol començar a parlar del decret de alcaldia pel que s’estimaexplica els temes 
tractats en la darrera reunió del consell d’alcaldes del consell la reunió del consell comarcal,. eEl 
més destacable d’aquestes reunions seria la proposta del govern del consell comarcal en la que 
es demana signar un conveni de col·laboració amb tots els Ajuntaments de la comarca del Baix 
Ebre per tal d’eixugar el dèficit del Consell Esportiu, que ja porta uns quants anys arrossegant 
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Con formato

dèficits, que fins l’any passat quedaven coberts per les subvencions de la Generalitat però en els 
propers anys ja no hi haurà prevista cap subvenció en aquest sentit, per la qual cosa es demana 
la col·laboració dels diferents ajuntaments, en funció dels alumnesl cens escolar que té cada 
municipidomicili; per fer-vos un símil, nosaltres hauriem de ser iguals que Xerta o Paüls o El 
Perelló, es a dir, nosaltres estem inscrits al municipi de Tortosa i en tot cas, segurament en el 
pitjor dels casos, ens tocarà assumir el conveni que pujaria a 153,57€ el conjunt delxifra que  que 
seria similar a la al de Xerta, aquesta xifrà pot variar en funció de les formes que hi hagin i tocarà 
negociar-ho amb Tortosa o al Consell Comarcal del Baix Ebre sortint de Tortosa;, a Tortosa li 
tocaria aportar 1725,85€, les quantitats són petites però de moment es una proposta que s’ha fet 
des de el Consell Esportiu,. N nosaltres en principi estem d’acord. 
 
Tambés es va informar d'unade la campanya de prevenció de les nevadesles prevencions de les 
nevades,  que es durà a terme des de la conselleria d’interior; també es va presentar un 
econòmic pla d’inserció sociolaboral, està disponible al consell comarcal i també es va presentar 
un esborrany del pressupost del Consell Comarcal. Això serien les informacions que hi ha a nivell 
Comarcal. 
 
Pel que fa al poble, sabeu que va haver-hi  un incendi al barranc de Rocacorva i que va ser 
provocat en vuit punts diferents; vam tenir tota la sort ja que no hi havia cap incidència simultània 
a cap altre lloc, van intervindré 40 vehicles, els Graf de Lleida i de Barcelona, 2 hidroavions 
bombarders, 2 avionetes i un helicòpter de comandament. Començaven a les 8 del matí a tirar 
aigua i a les 11:30-12:00 ja estava l’incendi pràcticament controlat. Aquesta va ser la nostra sort. 
S’han cremat al voltant de 35 hectàrees. Jo no estava per motius de feina però estava pendent 
des de primera hora del matí mitjançant els correus de la guàrdia urbana, em vaig posar en 
contacte amb Gerard March que va estar poresent al lloc de comandament i quan arribi el torn de 
parlar de la seva àrea ho explicarà convenientment. 
 

Que s’ha rebut la resolució del jutjat arxivant la denúncia per l’incendi de la plaça de bous pel que 
fa a la implicació dels menors. No presentarem recurs i el cas queda arxivat. Resta pendent el 
tema pel que fa al no menor.  
 

A continuació cada regidor passa a informar d’allò més remarcable en cadascuna de les seves respectives 
àrees: 
 
Governació – Sr. Gerard March 

 
S’han preparat les cartes informatives per informar els veïns de Font de Quinto del canvi de nomenclatura 
dels carrers. Resta pendent tenir la conformitat de l'Ajuntament  i de l’INE. Un cop en tinguem la conformitat 
es procedirà a comunicar-ho als veïns i fer el canvi. Ja tenim preparada la comanda de les plaques 
corresponents.  
 
El dia 6 de desembre les oficines municipals van estar obertes. Nosaltres no celebrem ni volem celebrar 
cap festa de l’estat espanyol. Vam realitzar una sèrie d’actes i reunions matí i tarda dels equips de treball 
en les diferents àrees.  No va vindre cap funcionari sinó que tots aquells que vam vindre ho vam fer com a  
voluntariat.  
 
A la zona de Font de Quinto s’han instal·lat senyalitzacions i bandes de frenada per a reduir la velocitat del 
trànsit en aquella zona entre el molí d’oli i la rotonda de Cítrics de l’Ebre on els vehicles agafaven molta 
velocitat. La col·locació s’ha efectuat d’acord amb les indicacions de la guàrdia urbana i s’ha mostrat 
efectiva quan a la reducció de velocitat. 
 
Lligat amb això hi ha molts de problemes amb els camions que van a Cítrics de l’Ebre. No fan cas de les 
indicacions existents. El GPS els porta per camins inadequats o estrets  causant problemes de circulació i 
molèsties als veïns quan no algun que altre dany.  
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El Sr. Damià Grau informa quePer tal d’evitar aquesta problemàtica s’instal·laran uns senyals provisionals, 
atès que no es fa cas de la prohibició de circulació de camions, senyals d’estretiment de camí i de limitació 
d’alçada.  
 
 
 
La policia local ha actuat alguna vegada contra algun conductor de camió que ha estat denunciat. S’està 
també damunt l’empresa Cítrics de l’Ebre que està interessada en buscar una solució perquè tot això no 
passi. També s’ha dut a terme controls per la Policia Local a la zona del Molí. Estem a l’espera de resultats. 
Depèn de la disponibilitat de la Policia Local. 
 
De que s’han efectuat propostes per renovar els contractes publicitaris dels diferents mitjans de 
comunicació, televisió, premsa, i internet per al 2017. Es revisarà cas per cas i s’augmentarà el nivell 
d’exigència respecte la difusió de tot allò que es fa a Campredó. 
 
Que la web municipal està ja a punt de ser posada en marxa. S'estan duent a terme les darreres reunions 
per tancar els darrers detalls pendents.  
 
De les actuacions tingudes amb ocasió de l’incendi. Es va tenir coneixement per la Policia Local via mail, 
acudint al lloc e comandament que es va ubicar al costat de la gasolinera de l’autovia. Va ser-hi també el 
regidor de seguretat de Tortosa, Sr. Alfredo Ferré. Vam ser presents fins dos o tres quarts d’una quan 
l’incendi ja es va donar per controlat. El responsable d’Interior a les Terres de l’Ebre Sr. Joan Juan ha 
manifestat que s’obrirà una investigació per saber com s’ha desenvolupat l’incendi atès que el foc s’ha 
originat a vuit llocs diferents des del Barranc de la Llet, passant pel Camí de la Petja i fins a Campredó, 
únic punt on l’incendi va prendre força. És el 2

n
. foc en menys d’un any i sembla que s’han dut a terme 

altres intents tot sembla indicar causats per la mateixa persona.  
 

Cremar palmera seca foc als pinets. 
 

Incendi magatzem fusta a font de quinto 
 

Esports i Joventut  – Informa el Sr. Damià Grau 

 

De que s’ha dut a terme l’arranjament dels accessos al nou edifici de serveis ede les instal·lac ions 
esportives amb un paviment drenant a base de pedra i grava i sorra per tal de mitigar possibles tolls 
d’aigua.ions esportives amb un paviment drenant a base de pedra i grava i sorra per tal de mitigar 
possibles tolls d’aigua. Farem també l’altra part amb recursos propis i amb l’ajut del peó. 
 
D’haver tingut una reunió, que esperem sigui productiva tinguda amb el tècnic de joventut de la Generalitat. 
 

De la col·laboració l'Associació Campredó Esport en l’organització del seu desè cCanicròs i la vuitena 
cursa de muntanya, en un recorregut que passava per les dues torres, la Torre de Campredó i La Llotja, 
sortint, des del nucli urbà de Font de Quinto. 
 

De la col·laboració amb l’associació Campredó Jove en la celebració de la Festa de Cap d’any. Vam 
col·laborar des de l’EMDL'emd amb en diversos temes com la connexió de llum, la contractació de 
l'orquestra, la cobertura de l’assegurança, etc. La festa va congregar al voltant de entre 160 i 190 persones. 
 
Cultura i Patrimoni – Sr.  Emigdi Subirats.  
 

Informa Ddels actes duts a terme en el marc del projecte de l'escriptor 'De capçalera' a la Biblioteca de 
Campredó “Manuel Pérez Bonfill” el passat 16 de desembre.  
 
De la celebració de la reunió del Club de Lectura de Campredó.La propera reunió serà el mes de febrer 
amb la lectura d’una novela del propi Emigdi Subirats. 
 
Del projecte “campredonencs/campredonenques” on qualsevol persona del poble disposarà d’un mes per 
donar a conèixer les seves inquietuds i creacions culturals en les diverses arts: pintura, literatura, cinema i 
altres àmbits culturals i en el format que ells vulguin.  

Con formato

Con formato

Con formato: Catalán (Catalán)
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Con formato

 
De que es posarà en marxa el portal web de la biblioteca de Campredó. 
 
Dels contactes amb Amics de l’eEbre, la URV i grups d’historiadors en relació amba posar de relleu el 
patrimoni templer  de la Casa del Prat i la recerca de finançament per a dur a terme les corresponents  
excavacions i la posada en valor  d’aquest monument. 
 

Confiem en un futur proper poder tenir també un accés més digne a la Casa del Prat i amb dotació de 
subministrament elèctric per a poder completar la museitzaciómuseïtzació del patrimoni templer. 
 
Que elEl proper 30 d’abril/1maig  es preveuen també diverses actuacions dintre de de l'àmbit templer a la 
torre de Font de Quinto. 
 

Confiem en un futur proper poder tenir també un accés més digne a la Casa del Prat i amb dotació de 
subministrament elèctric per a poder completar la museització del patrimoni templer. 
 
Ensenyament – Informa el Sr. Damià Grau 
 

De les actuacions que s'han dut a terme, entre elles l’organització d’un campionat de guinyot entre els 
usuaris,  lafelicitació, darrerament amb l’AMPA per al foment de l'activitat del menjador escolar.  
 

De les inisciatives acdreçades reçats a la cerca de feina i obtenció d'ocupació per part dels joves. En fem 
difusió i s’han interessat ja diverses persones. 
 
Sanitat i benestar social – Sra. Roser Bel 
 

De la visita realitzada amb un grup de jubilats de Campredó a la fira del Gall de Vilafranca i després amb 
l’assistència com a públic a un programadeal programa de la marató de TV3. 
  

De la celebració d’una xerrada informativa sobre la clàusula sòl de la hipoteca  
 
De la previsió de continuar organitzant noves xerrades i tallers sobre temes que es puguin considerar 
d’interès. 
 
D’una reunió amb assistenta social i família per tal d’ajudar a un veí del poble amb diverses 
limitacions.problemàtiques. 
 

Festes.- Informa el Sr. Damià Grau 

 

Que s’està treballant per part de la Comissió en la contractació de les orquestres i conjunts per als balls de 
les festes. d’enguany. 
 
Hisenda i Finançament.  Sr. Josep Esquerré. 

 
E Finances continuenLa situació de la tresoreria es correcta. Cal efectuar un agraïment alsAgraiment als 
bec becaris que ens estat tots ells ajudant en el desenvolupament de les tasquest  de l’EMD. i que ens 
ajuden especialment a tenir actualitzada la comptabilitat. Pel que fa al tema dels pagaments estem prou al 
corrent. 
 

Que ha han sortit les bases reguladores de la convocatòria de l’anualitat 2017 del pla d’acció municipal 
(PAM) de la Diputació de Tarragona.Bases PAM  
 
Que s’ha tramitat una subvenció Subvenció extralordinària de la Diputació Tarragona per import de 15.000 
euros que ens permetrà satisfer  en gran part la despesa per despesa important 15000originada per la  
euros per a la reforma de la instal·lació elèctrica del casal. 
 

Tema pagaments estem prou al corrent. 

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato
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Que en relació amb les obres de l’edifici de serveis de la zona esportiva, malgrat hi va haver una desviació 
sobre les previsions del projecte aquesta ha estat inferior al marge resultant del coeficient d’adjudicació 
atesa la baixa efectuada. 
 

Desviació adjudicació  sobre el projecte.  
 

Urbanisme i Medi ambient – Sra.. Sandra Domènech.. Damià Grau. 
 

La guintagueta l’obra en si ja està completament acabada i certificada. 
 

De la recepció de les obres de l'edifici de serveis a la zona esportiva. una vegada aquest completament 
acabat i certificat  Obres posteriors urbanització fora de projecte. 
amb la modificació corresponent.. 
 

De l’aixecament topogràfic que s’ha dut a terme per saberdeterminar la línia on estan els diferents límits de 
carrers i lligallos del carrer lligallo a la zona de l’antic camp de futbol.  i antic camp de futbol Ha suposat 
varis mesos de treballs  Varios mesos de treballs. i d’iIntentar conciliar les parts. Per saber on estan els 
difernts límits de carrers i lligallos. Hem marcat delimitat els carers per tralrers tractant d’arribar a 
aacordsocds entre  el propietaris. Mirar  i facilitar la seva oberturade poder obrir el carrer. 
 

 

De la intenció de presentar dintre del programa d’inversions del al pla d'acció municipal de la Diputació de 
Tarragona (PAM) per les ’anualitat 2017anualitats 2017 la construcció d'un edifici destinat a la realització 
d'actes festius de naturalesa cultural. Serà un local tancat per a activitats d’hivern (GIMNÀTICAactivitats 
físiques, ball, Ball) , serveis id’una cabuda per unes 500 persones i dotat dels corresponents serveis que 
s'ubicarà dintre de les parcel·les cedides per l'Ajuntament.  Ens vam posar a treballar tant prompte Vam 
`posar-nos a treballar des que vam tenir coneixement que sortia convocatòria del PAMam de la Diputació. 
 
Per a la redacció del projecte tècnic corresponent es demanarans’han demanat fins a tres ofertes a equips 
d’arquitectura qualificats. Demà finirà el termini per a el lliurament de propostes. Informarem en el proper 
ple. S’adjudicaria el projecte al guanyador. FEl finançament de l’obra es preveu amb càrrec al PAM de les 
anualitats 2017 i 2018. inançametn de l’obra 2017 i 2018. Posarem en marxa aprovació del projecte i liEn 
breu podrem posar encitació de l’obra.  marxa l’aprovació del projecte que ens permetrà dur a terme la 
licitació de l’obra. 
 
Que en relació amb la possible cessió l'edifici de l'estació de ferrocarril s'ha demanat una reunió amb ADIF. 
L'ideal seria aconseguir pactar un lloguer simbòlic. Ja tenim un projecte fet. A veure si volen negociar 
l'oferta que per a nosaltres sigui més adient. Sembla que s’havia estipulat un Aacord de cessió a 
l’Ajuntament de Tortosa que no s’haviaarribà a executar executat mai. A veure que podem aconseguir. 
 

De que s’ha finalitzat pràcticament l’obra de reforma de la instal·lació elèctrica del casal. Que s’han dut a 
terme les obres obres de reforma de la instal·lació elèctrica del Casal Francesc Llop. Ara estem a l'espera 
de la revisió per part d'Indústria de la Generalitat i de que es procedeixi a efectuar la connexió definitiva per 
part d'ENDESA com a subministradora elèctrica. 
 
Serveis i alcaldia.- Informa el Sr. Damià Grau 
 

S’informa queS s’ha reduït substancialment la’import de la facturació elèctrica. Això és degut a l’adequació 
de potències, a l’arranjament de les instal·lacions d’aigua calenta i a la paulatina susbstitució de le 
bombetes per altres més eficients energèticament i  a la reparació de quadres quadres de l'enllumenat 
públic per altres de major eficiència energètica, tot el qual ha comportat sens dubte un estalvi en la 
facturació del subministrament.  que sens dubte comportarà un estalvi en la facturació del subministrament. 
 

Que Vvan haver-hi alguns problemes en l’enllumenat de Font de Quinto que ja s’han arranjat. 
 
 
 
  

 

Con formato
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Meteges a carrers i alguns de Font de quinto. 
 

Que es preveu dur a terme properament l'inici de les obres de reforma de l'enllumenat al C/Gauxachs, amb 
partida al presssupost d'inversions. Hem comprat el material i enguany a 30 de març intentarem posar en 
marxa l’enllumenat d’aquest carrer. 
 
 

 
Camins.- Informa el Sr. Damià Grau 
 

Que s'ha fet una millora al Camí de Soldevila. Hem adquirit els materials  (blocs, ferro i formigó)i 
s'ha executat l'orbra amb la col·laboració de la Comunitat de Regants.  
 

Que també s'iniciarà properament el “batxeo” dels camins de la part de muntanya.  
 
Que s’han dut a terme actuacions de neteja en diversos carrers, especialment a la zona  de Font de Quinto. 
 

Que s'ha dut a terme una actuació amb retro-excavadora per desobstruirfacilitar el desguàs a la llera del 
barranc de Rocacorba  que presentava abocaments que dficultaven el desguàs. 
 

Seguidament es passa al punt quart de l'odre del dia: 
 
04.- DACIÓ DE COMPTE  DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L'EMD DE DATA 18 DE 
NOVEMBRE DE 2016, SOBRE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE L'OBRA “EDIFICI DE SERVEIS A 
LA ZONA ESPORTIVA DE CAMPREDÓ”. 
 
Per la PER LA Presidència es dona compte a la Junta Veïnal de la resolució emesa en data 28 de setembre de 

2016 amb el següent contingut literal: 

 

[...  Resolució de la Presidència 

 
ASSUMPTE: Modificació de contracte de les obres “EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DE 
CAMPREDÓ” 
 
El contracte d’execució d’obres “EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DE CAMPREDÓ” fou 
adjudicat per la Junta de Govern en data 31 d’agost de 2016 a l’empresari Sr. ABEL RODRÍGUEZ CID, per 
l'import de QUARANTA-SIS MIL CINQUANTA EUROS (46.050,00 €), IVA no inclòs i NOU MIL SIS-CENTS 
SETANTA EUROS, AMB CINQUANTA CÈNTIMS (9.670,50 €) en concepte d’IVA, el que fa un total de 
CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (55.720,50 €), IVA 
inclòs,  
 
L'acta de replanteig i de començament d'obra se subscrigué en data 5 de setembre de 2016. 
 
La certificació núm. 1 de les referides  obres, per import de 19.996,84 €, expedida per la direcció facultativa 
en data 30 de setembre de 2016, fou aprovada per resolució de la Presidència de l'EMD  juntament amb la 
factura corresponent  i satisfeta al contractista en data 7 d'octubre de 2016. 
 
La certificació núm. 2, per import de 17.337,90 €, expedida en data 31 d'octubre de 2016, fou aprovada 
preper resolució de la Presidència de l'EMD juntament amb la factura corresponent i satisfeta al contractista 
en data 14 de novembre de 2016. 
 
Restant per tant degudament acreditats els treballs executats anteriorment corresponents a les referides 
certificacions d'obra així com els imports que s'han acreditat per al seu abonament. 
 
La direcció facultativa de l'obra ha referit, mitjançant informe emès en data 15 de novembre de 2016, la 
necessitat de dur a terme per a la correcta execució de l’obra, a l’empara d’allò que preveu l’art. 107 
TRLCSP, un conjunt de modificacions quantitatives i qualitatives, la suma de les quals resulta inferior al 
10% del preu d’adjudicació del contracte; modificacions que, sense alterar en cap cas les condicions de la 
licitació, comporten la inclusió de noves unitats d'obra en substitució d'altres inicialment previstes en el 

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato
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Con formato

projecte que suposaven solucions tècniques que han resultat ser menys adients, funcionals o eficients que 
les finalment incorporades, amb la conseqüent necessitat d'establir per aquestes els corresponents preus 
contradictoris, la supressió d’algunes unitats d’obra que s’han considerat finalment innecessàries i la 
variació, en excés o defecte, en el nombre d’unitats d’obra executades respecte les previstes inicialment en 
el projecte. 
 
El contractista, Sr. Abel Rodríguez Cid, ha subscrit en data 15 de novembre de 2016, de conformitat amb la 
direcció facultativa, la corresponent acta de preus contradictoris, amb caràcter de tràmit d'audiència. Així 
mateix ha donat conformitat a la resta de modificacions proposades per la direcció facultativa. 
 
Per tot l’exposat, en base a l’interès públic concurrent, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació, per raons d'interés públic, del contracte de l'obra  “EDIFICI DE SERVEIS 

A LA ZONA ESPORTIVA DE CAMPREDÓ” en els termes continguts en la memòria elaborada per la 

direcció facultativa de data 15 de novembre de 2016 el quadre resum de la qual s’adjunta com annex a 

aquest acord. 

 

SEGON.- Aprovar les noves unitats d'execució de l'esmentada obra contingudes en les corresponents 

actes de preus contradictoris PC-1, PC-2, PC-3, PC-4, PC-5 i PC-6, signades de conformitat per la direcció 

facultativa i el contractista Sr. Abel Rodríguez Cid, incorporant a tots els efectes els preus contradictoris 

aprovats als quadres de preus del projecte tècnic de l’obra de referencia a efectes del lliurament de les 

corresponents certificacions de l'obra executada. 

 
TERCER.- Efectuar l'aprovació i compromís de despesa addicional per import de MIL SIS-CENTS 

VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.689,50 €) resultant d'haver-se incrementat el 
pressupost d'execució material de l'obra a causa de l'esmentada modificació i tenint en compte la baixa en 
l'adjudicació, despesa que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 342 622 - Edifici de serveis zona 
esportiva del vigent pressupost de l'EMD. 
 

 

 

QUART.- Adjudicar al mateix contractista de l'obra, Sr. Abel Rodríguez Cid, la realització de la modificació 

acordada, per l’import de MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 

(1.689,50 €) [1.396,28 més 293,22 € en concepte d’IVA al tipus legal del 21%] sense que comporti variació 

del termini d’execució de les obres establert originàriament en el contracte. 

 

CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a la direcció facultativa i al contractista de l'obra, requerint aquest 

per a la formalització en document administratiu de la modificació contractual acordada. 

 
SISÈ.- Donar compte d'aquest acord a la Junta de Govern i a la Junta Veïnal de l'EMD en les properes 

sessions que aquestes celebrin....] 
 
La Junta Veïnal en queda assabentada. 
 
Seguidament es passa a tractar el punt cinquè de l'ordre del dia: 
 
05.- DACIÓ DE COMPTE   DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENCIAPRESIDÈNCIA DE L’EMD DE DATA 
23 DE DESEMBRE DE 2016 PER LA QUAL S’APROVA LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 YI ÚLTIMA DEL 
CONTRACTE DE L'OBRA “EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DE CAMPREDÓ”. 
 
Per la Presidència es dona compte a la Junta Veïnal de la resolució emesa en data 23 de desembre de 2016 

amb el següent contingut literal: 

 

[… APROVACIÓ DEL CERTIFICAT D'OBRA NÚM. 3, i DE LA FACTURA 
CORRESPONENT, AMB EL CONSEQÜENT RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ, 
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RELATIUS A L'OBRA “EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DE 
CAMPREDÓ”. 
 
Vists el certificat núm. 3 relatiu a l'execució de l'obra “EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA 
ESPORTIVA DE CAMPREDÓ”, amb data d'expedició 30 de novembre de 2016, per 
l'import, IVA 21% inclòs, de //20.075,26 €// subscrita per la direcció facultativa i d'execució 
de l'obra, amb la conformitat del contractista Sr. Abel Rodríguez Cid, així com la factura 
corresponent a la referida certificació presentada per aquest per al seu abonament. 
 
Atès que resten degudament acreditats i conformats els treballs executats corresponents 
a la corrsponentcorresponent certificació d'obra així com l'import que s'acredita per al seu 
abonament. 
 
D'acord amb allò que preveuen els articles 216 i 232 del Text Refós de la Llei de 
contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, 

HE RESOLT 

 
PRIMER.- Aprovar el certificat núm. 3 corresponents a l'execució de l'obra “EDIFICI DE 
SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA” per l'import, IVA 21% inclòs, de //20.075,26 €//, així 
com la factura corresponent. 
 
SEGON.- Reconèixer l'obligació pel referits imports amb càrrec a la partida 
pressupostària 342-62200 del pressupost de l'EMD de Campredó, per a l'exercici 2016, 
en correspondència amb el certificat d'obra i factura aprovat. 
 
TERCER.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta Veïnal en la propera sessió que 
celebri. 
 
QUART.-  Notifiqui's aquesta resolució al contractista Sr. Abel Rodríguez Cid....] 
 

La Junta Veïnal en queda assabentada. 
 

Seguidament es passa a tractar el punt sisè de l'ordre del dia: 
 
06.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L'EMD SOBRE AMPLIACIÓ DE LA 
SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE FINQUES FORMULADA A L'AJUNTAMENT DE TORTOSA PER 
INCLUSIÓ DE LA FINCA REGISTRAL 48143. 
 

Per la Presidència es dona compte a la Junta Veïnal de la resolució emesa en data 13 de gener de 2017          
amb el següent contingut literal: 
 

[... Resolució de la Presidència 1 / 2017 

 
Atès que la Junta Veïnal d'aquesta EMD, en sessió de data 20 de maig de 2016, va acordar sol·licitar 
a l'Ajuntament de Tortosa la cessió de la titularitat de les finques registrals 48141 i 48229 a resultes de 
la qual s'ha instruït per l'esmentat Ajuntament el corresponent expedient. 
 
Atesa la conveniència d'incloure també en la referida sol·licitud la cessió la finca registral 48143. 
 
HE RESOLT : 
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PRIMER.- Ampliar la formulació de sol·licitud a l'Ajuntament de Tortosa de cessió a l'EMD de 
Campredó de diverses finques de titularitat municipal incloent-hi la finca registral 48143 que 
seguidament es descriu: 
 

1.- Descripció: “URBANA: Finca situada en el terme de Tortosa, que forma part de la parcel·la 59 del 
Polígon Industrial Baix Ebre, de superfície, després d'una segregació practicada, dos mil vuit-cents 
trenta-un metres, seixanta-vuit decímetres quadrats, de forma quasi rectangular. Afronta: al nord, amb 
finca segregada; al sud, amb carrer en projecte; a l'est, amb la parcellaparcel·la número 60 del 
Polígon Industrial Baix Ebre; a l'oest, amb parcel·la 58 de l'esmentat Polígon, finca registral núm. 
48141.” 
 
2.- Superfície: Té una superfície registral de 2.831,68 m2. 
 
3.- Titularitat: Pertany a l'Ajuntament de Tortosa en el 100% del ple domini. 
 
4.- Inscripció: Inscrita en el Registre de la Propietat de Tortosa núm. 1, en el tom 3833, llibre 953, foli 
95, alta 1, amb el número de finca 48143. 
 
5.- Títol: Adquirida per títol de cessió segons escriptura formalitzada en data 10/12/2008 davant el 
notari de Barcelona Sr. Miquel Tarragona Coromina. 
 
6.- Càrregues: No hi ha càrregues registrades. 
 
7.- Referència cadastral. No consta. 
 
SEGON.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta Veïnal en la propera sessió que celebri a 
efectes de la seva ratificació. 
 

TERCER.- Donar trasllat de la resolució a l'Ajuntament de Tortosa perquè resolgui favorablement 
l'ampliació de cessió interessada. .... ] 
 
La Junta Veïnal en queda assabentada i n'acorda per unanimitat ratificar íntegrament el seu contingut. 
 
El Sr. Damià Grau justifica la sol·licitud amb la necessitat de disposar del major nombre possible de 
terrenys per dur a terme les activitats previsterprevistes per l'EMD. 
 
Seguidament es passa a tractar el setè punt de l'ordre del dia: 
 
07.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENCIAPRESIDÈNCIA DE L’EMD DE DATA 
SOBRE NOMENAMENT DEL SR. ROGER RIPOLL DURAN COM A DINAMITZADOR EN RÈGIM DE 
COL·LABORACIÓ VOLUNTARIA. 
 

Per la Presidència es dona compte a la Junta Veïnal de la resolució emesaambemesa amb el següent 
contingut literal: 
 
[NOMENAMENT DE DINAMITZADOR EN RÈGIM DE COL·LABORACIÓ VOLUNTÀRIA  
 

Atès que per al desenvolupament de la gestió dels assumptes de l'EMD es fa necessària la col·laboració 
voluntària, de forma desinteressada i benèvola, basada només en la iniciativa i bona disposició, però sense 
expectativa de renumeracióremuneració o contraprestació econòmica, de diverses persones que 
assumeixin funcions de suport a l'acció del Govern d'aquesta amb l'objectiu de promoure  el 
desenvolupament de la comunitat i el benestar social en el marc de l'ajuda i solidaritat, reforçant i suplint 
subsidiàrimentsubsidiàriament, de forma útil i necessària socialment, el funcionament dels serveis públics. 
 
Considerant que aquesta col·laboració resta fora del règim laboral i funcionarial administratiu o de les 
relacions d'especial confiança i assessorament però requereix un nomenament habilitador per al  
desenvolupament de les  seves funcions. 
 



 Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó   

                                                    

C/Rafel Escardó Valls S/n T977 59 70 50 

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

11 

 

Con formato

HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Nomenar dinamitzador en règim de col·laboració voluntària, i per tant no retribuïda, de l'EMD de 

Campredó, sense integrar-se en cap cas en la plantilla de personal d'aquesta, la següent persona amb 
comeses de suport a la Presidència de l'EMD respecte l'àrea de gestió que seguidament s'indica: 
 
NOMENAT     ÀREA DE GESTIÓ___________ 

 

Roger Ripoll Duran     Promoció EconómicaEconòmica i ocupació.  
  

 
SEGON.-  Requerir el nomenat perquè assumeixi el seu nomenament, formalitzant per escrit el 

corresponent compromís de cooperació voluntària de suport a l'EMD de Campredó per al present mandat 
corporatiu. 
 
TERCER.-Notificar aquesta resolució al nomenat amb requeriment exprèsexprés de que formalitzi el 

corresponent compromís de treball. 
 
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta Veïnal de l'EMD de Campredó en la propera sessió 

que celebri.] 
 
La Junta Veïnal en queda assabentada. 
 
El Sr. Damià Grau dona la benvinguda al nou dinamitzador al si de l'EMD. 
 
Seguidament es passa a tractar el vuitè punt de l'ordre del dia de la sessió: 
 

 

 
 
 
 
08.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ DERIVADA (EXP. 
2015.05 D1) DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DEL CCDL/ACM 
DESTINAT A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2015.05 D01), PER UN TERMINI DE 
DOTZE MESOS, DES DE L'1 DE GENER DE 2017 AL 31 DE DESEMBRE DE 2017. 
 

Per la Presidència se sotmet a l’aprovació de la Junta Veïnal de la següent proposta d’acord: 
 
[... PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ DE L'ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDOCAMPREDÓ AL 

CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB 

DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 

DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESAENTESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).  

 

Antecedents.-  

 

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis 

(ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del 

corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 

particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses 

seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESAENTESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) 

“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) 

“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la 

formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 

 

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte d’acord amb el plec 

de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 
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d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de 

l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat 

(Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a 

l’empresa ENDESAENTESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part 

resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del 

que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables 

del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació 

dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica 

entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  

 

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil adjudicatària 

ENDESAENTESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat 

amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  

 

4.- Aquesta EMD ha vingut adherint-se als acords marc del CCDL/ACM per a la realització del subministrament 

d’energia elèctrica amb les empreses adjudicatàries de la contractació derivada d'aquells. 

 

5.- S'ha promogut i justificat pels serveis administratius de l'EMD l'adhesió de l'ENTITAT MUNICIPAL 

DESCENTRALITZADA DE CAMPREDOCAMPREDÓ a la contractació derivada del referit acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica, així com la realització del subministrament d'energia elèctrica amb 

l'adjudicatària d'aquell ENDESAENTESA ENERGIA, SAU, fins el 31 de desembre de 2017, en correspondència 

amb el període inicial de vigència de la contractació del referit acord marc. 

 

 

6.- S'ha disposat per la Presidència de l'EMD l'inici d'expedient adreçat a acordar l'adhesió de l'ENTITAT 

MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDOCAMPREDÓ al referit acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya així com a la realització d’una nova contractació del 

referit subministrament amb Endesa Energia, SAU adjudicatària de la contractació derivada d'aquell fins el 31 de 

desembre de 2017, en correspondència amb la data de venciment del període de vigència del referit acord 

marc.  

 

7.- S'ha emès el corresponent informe per la Secretaria-Intervenció. 

 

Fonaments de Dret.- 

 

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la 

Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que 

regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Exp. 2015.05). 

 

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del CCDL de data 

27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord 

marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 

D1). 

 

Tercer.- Articles 196 i 197 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, preveuen, com a sistemes de contractació centralitzada, la 

conclusió pels òrgans de contractació del sector públic d'acords marc amb un o varis empresaris per tal de fixar 

les condicions a què s'han d'ajustar els contractes que es pretenguin adjudicar per aquells durant un determinat 

període de temps. Així mateix,  article 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes 

derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 

concordant aplicable.  

 

Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local 

que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals. 

 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, es 

proposa a la Junta Veïnal de l'EMDll'EMD l’adopció dels següents,  
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ACORDS 

 

Primer.- Que l'ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDOCAMPREDÓ s’adhereix al contracte derivat 

(Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre 

de 2017, d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 

 

Preus terme d’energia: 

 

Lot 1 Baixa Tensió (BT): 

 

Baixa tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,300 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,300 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,700 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 

Sublot BT13 3.0AP1 97,098 

Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 

 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

 

Alta tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 

 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de clàusules 

administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 

 

Preus del terme de potència: 
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Con formato

Baixa tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468  36,490689  8,367731     

6.1 A 39,139427  19,586654  14,334178  14,334178  14,334178  6,540177  

 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, de 31 de gener (BOE 

núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de 

febrer de 2014).  

 

 

 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU -empresa adjudicatària del 

contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia elèctrica-, per import màxim determinat en 

funció de les estimacions de consum dels diferents punts de subministrament que figuren annexos a aquest 

acord que s'aplicarà al pressupost municipal de l'anualitat vigent, imputant-se la despesa a les següent aplicació 

pressupostària del pressupost del vigent exercici 2017: 

 

Partida Concepte 
Despesa estimada 

1/1/2017 – 31/12/2017 

920-22000 Subministraments: energia elèctrica  44.200,00 € 

 

Despesa de caràcter estimatiu que en qualsevol cas resta subordinada a la satisfacció de les necessitats reals 

de subministrament elèctric per part  de l'ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDOCAMPREDÓ 

durant el període d'execució del contracte 

 

Tercer.-  Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 

08007, Barcelona). 

 

Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte derivat de 

l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li 

els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

Cinquè.- Disposar la publicació d'aquest acord al perfil del contractant de l'EMD de Campredó accessible des de 

la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya. 

 

La Junta VeÏnalVeïnal acorda aprovar per unanimitat la transcrita proposta. 
 
Seguidament es passa a tractar el novè punt de l'ordre del dia de la sessió: 

 

 -II- 
SEGUIMENT I CONTROL 
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Con formato

9.-  MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS: 
 
9.1.-  MOCIÓ DE SUPORT AL “PACTE NACIONAL PER UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA” 

 

Seguidament se sotmet a l’aprovació de la Junta Veïnal la següent moció: 
 

[...MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA 

 
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb els canvis 
organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen, 
han esdevingut factors estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions 
Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les persones.  
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà de ser instantani i 
universal, és una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent que doni resposta a la 
necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, 
interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels serveis 
públics. 
 
 

Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es fonamenta en l’existència 
de les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han de prestar servei al conjunt del 
territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, 
pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la ciutadania i 
les empreses. 
 

 
 
 

Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel conjunt de les 
Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, 
el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el  
Pacte Nacional per a una Societat Digital. 
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es comprometen a 
treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i els actors socials que s’hi vulguin 
afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació: 
 

 El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions 
electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, la ciutadania i les 
empreses de Catalunya. 
 

 L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de tecnologies digitals 
aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració més oberta, 
àgil, senzilla i eficaç. 
 

 El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot integrant i 
coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer de Catalunya un 
Smart Region de referència internacional. 
 

 L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la 
protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital. 
 

 El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la importància de la 
disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la demanda 
de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries. 

 
Per tot això, es proposa a la Junta Veïnasl de l'EMD de Campredó l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

Con formato: Catalán (Catalán)
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Con formato

 

Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 d’octubre de 2016 

entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de 

Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i 

el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius 

d'aquest Pacte. 

 

Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 

Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

La transcrita moció és aprovada per unanimitat dels membres de la Junta Veïnal. 

 

 

 

Seguidament es passa a tractar el desè i darrer punt de l’ordre del dia:

Con formato

Con formato

Con formato
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Con formato

1120.- PRECS I PREGUNTES. 

 

- El Sr. Àngel March agraeix el canvi en la celebració de la data de la sessió però demana que, en les 

properes convocatòries, la documentació li arribi amb la necessària antelació a la data de celebració de la 

sessió. 

 

El Sr. Damià Grau respon que la documentació es tramet dintre del termini legalment establert tot i 

s'intentarà millorar la celeritat en la tramesa de la documentació. 

 

- El Àngel March pregunta perquè darrerament no fa acte de presència la Policia Local al Caol·legi de 

Campredó? 

 

El Sr. Damià Grau respon que l'Ajuntmanamentet té destinats a tots els pobles del municipi només dos 

policies locals, un dels quals porta tres mesos porta molt temps de baixa i el substitut també està malalt i en 

situació de pre-jubilació per la qual cosa no hi ha guàrdies disponibles per als pobles. Evidentment la 

patrulla fa acte de presència al nucli urbà de Campredó però no estan al Col·legi ni poden fer fan altres 

actuacions de control com als accessos a l'empresa Cítrics.  La patrulla fa la ronda però la resta de serveis 

queden prou desatesos. Em consta la intenció de convocar noves places d'agent de la policia local per tal 

de solucionar el problema de la insuficiència actual de la plantilla. 

 

- El Sr. Àngel March pregunta per l'import que ha suposat la despesa amb motiu de la celebració de la 

Festa dels Joves per cap d'any? 

 

El Sr. Damià Grau respon que han estat 19500 euros que va costar l'actuació de l'orquestra i l’ ambientació 

musical, 200 euros de la connexió elèctrica i assumir la cobertura de l'assegurança de RC. La carpa es va 

autofinançar amb la venda de les entrades (entre 160 i 190) i l'ambientació musical va anar a càrrec de 

l'EMD. assistents). 

 

El Sr. Josep Esquerré afegeix que no ha estat només ajudar els joves sinó que és també ajudar el poble de 

Campredó. 

 

- El Sr. Àngel March pregunta quan quina utilització va tenir l'autobús que es va fer servir per aanar a 

Barcelona a la mMarató en relació amb la seva capacitat? 

 

El SR.  

 

El Sr.  

La Sra. Roser Bel manifesta que la capcitat er de 35 persones i l'ocupació fou de 25 persones.  

 

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato
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Con formato

Con formato
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Con formato

- El Sr. Angel March pregunta quins gabinets d’arquitectura han estat invitats per a presentar oferta per a la 

redacció del projecte de l’Edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural”? 

 

- El Sr. Damià Grau manifesta que han estat invitats els següents gabinets:    Àrea55 d’Amposta, Més que 

arquitetura de Sta. Bàrbara i el despatx Queral & Labèrnia de Tortosa.. 

 

- La Sra. Xus Colomé es queixa que  

 

Jardinet del capellà 

Abocament mercat 

la brossa que genera el mercat setmanal s’acumula al jardí darrera l’església. 

 

El Sr. Damià Grau respon que no s’ha pogut realitzar adequadament la neteja del mercat setmanal, que no 

du a terme l’empresa de neteja, i que s’hi posarà solució properament. 

 

---ooOoo---  

  

I essent les nou hores i trenta minuts i no havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió  

de la qual, com a secretari, estenc aquest acta. 

 

El Secretari        Vist-i-plau 

         El President 

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato


