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1 / 2018 
 

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-
DOS DE GENER DE DOS MIL DIVUIT 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 

 

 

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 les sessions anterior, ordinària, de data 17 de novembre 
de 2017, i extraordinàries de dates 22 i 29 de desembre de 2017. 
3.- Informes de la Presidència. 
4.- Presa de coneixement de la vacant de vocal de la Junta VeÏnal, per defunció de la Sra. Alexadra 
Domènech Marqués, i tramitació de designació de nou vocal en la persona del Sr. Roger Ripoll Duran, a 
propost ade la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM). 
5.- Aprovació, si s’escau, del pla de seguretat i salut presentat pel contractista ii autorització de l’inici 
d’execució de les obres “Edifici per a manifestacions festives i de caràcter cultural – fase primera”. 
6.- Proposta d’aprovació dels padrons fiscals de contribuents corresponents a l'exercici 2017 de la Taxa per  
per la utilització privativa i l'aprofitament especial de la via pública i els espais d'ús públic de l'EMD de 
Campredó. 
7.- Dació de compte de l’acord del Consell General Consorci Memorial dels Espais de la batalla de l’Ebre el 
qual s’admet l’EMD de Campredó com a membre de ple dret del referit consorci, i designació del 
representant de l’EMD de Campredó a les reunions del Consell General del referit consorci. 

 -II- 
SEGUIMENT I CONTROL 

8.- Precs i preguntes. 

 
 
El president obre la sessió, primera de l’any 2018, passant seguidament a tractar-se els diferents punts 
inclosos a l’ordre del dia: 
 
01.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI EN LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ. 
 
Per la Presidència es justifica en base a raons d'oportunitat el canvi en la data de celebració de la sessió. 
 
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: 
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02.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACTA CORRESPONENT A LES SESSIONS ANTERIOR, 
ORDINÀRIA, DE DATA 17 DE NOVEMBRE DE 2017, I EXTRAORDINÀRIES DE DATES 22 I 29 DE 
DESEMBRE DE 2017. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta als assistents si tenen alguna observació a efectuar al contingut de les actes 
de les anteriors sessions, ordinària de data 17 de novembre de 2017, i extraordinàries de dates 22 i 29 de 
desembre de 2017. 
 
El Sr. Àngel March manifesta que l’acta no s’ha transcrit de forma totalment literal però això no afecta el 
contingut que ha quedat adequadament reflectit.  
 
No formulant-se més observacions, s'aproven totes tres actes per unanimitat de tots els membres de la 
Junta Veïnal. 
 
Seguidament es passa a tractar el tercer dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 
03.- INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA. 
 
Pel president es destaquen els següents tres temes: 
 

- El primer dels temes és que en les properes setmanes es preveu iniciar les negociacions amb 
l'Ajuntament de Tortosa per a la revisió, pel termini dels propers vuit anys, del conveni regulador de 
les relacions entre l'Ajuntament i l'EMD de Campredó. Atesa la incidència l’any 2019 de les 
eleccions municipals no s’esperarà al venciment del termini de vigència del conveni  i s’avançarà la 
negociació.proposta enriquidora a fer a la negociació en relació a allò que s’hagi d’incloure al futur 
conveni ens ho indiquin de manera que ho poguem incloure en la negociació de forma conjunta. 

 
- Un altre tema és que una de les competències de l’Ajuntament de Tortosa és el sanejament  

d’aigües. L’abocament d’aigües al riu és un problema perquè se’ns cobra un cànon per abocar 
sense depuradora donat que l’Ajuntament de Tortosa ens ho descompta. Està en estudi la 
construcció d’una nova depuradora i això comportarà la necessitat de terrenys per a la seva 
ubicació i la redacció del corresponent projecte. Sembla ser que s’està pensant en abandonar la 
idea de construir una depuradora per a la població i es retorna a la inicial de compartir-la amb el 
Polígon. 

 
- El tercer tema és el relleu de la regidora Sandra Domènech que portem avui a la Junta proposant 

el nomenament del Sr. Roger Ripoll. 
 

- Seguidament pel President es dona la paraula als diferents membres del govern perquè informin d'allò 
més rellevant en relació a cadascuna de les seves àrees: 
 
Governació.- Sr. Gerard March. 
 
Informa de la renegociació dels convenis publicitaris amb amb diversos mitjans de comunicació 
(Surtdecasa, CanalTE, Diari el Punt, etc.). 
 
La web de l'EMD ja està implantada, ja tenim la manera d’arribar al públic. La voluntat és anar reduint 
aquests convenis als estrictament necessaris. 
 
Que ja s’està a la fase final del nomenclator de carrers i s’entrarà en l’explicació a la gent. Es preveu un 
itinerari de sessions informatives explicant al vinatge afectat el perquè dels canvis en el nomenclàtor. Es 
començarà per Font de Quinto i es continuarà per Campredó. 
 
Esports i Joventut.- Informa el Sr. Damià Grau. 
 
S’està treballan en la realització d’un taller teòrico-pràctic per skate park que combina la part teòrica 
(seguretat i llocs on es pot practicar aquest esport) amb una part disseny dels elements constructius 
necessaris per a practicar l’esport amb la col·laboració dels xiquets que estaran motivats amb la 
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construcció i muntatge dels referits elements. D’aquesta manera es redueix el cost de la instal·lació i 
s’inculca als joves la necessària disciplina i seguretat.  
 
Que el passat 14 de gener es va celebrar amb notable participació la cursa de les Torres (Cursa de 
Muntanya amb marxa, cross escolar i Canicròs), organitzada per l’associació Campredó Esport. Durant la 
celebració de la marxa es va retre homenatge als despareguts Sandra Domènech i Moisès Barea. 
 
Que ja s’estan demanant presssupostos per tal de dur a terme la contractació de les tasques de 
manteniment de la piscina i seguretat aquàtica. En aquest sentit es preveu que el proper 26 de maig sigui 
la data d'inici de la temporada de la pisicina. 
 
Cultura i Patrimoni. Sr. Emigdi Subirats. 
 
S’informa de la presentació el passat divendres, dia 19 de gener del llibre, a la Biblioteca Manuel Pérez 
Bonfill de Campredó, del llibre  'Versos contra la violència', recull de poemes de nombrosos autors de diversa 

procedència, dels països catalans i de més enllà, que fan referència a la la pau i la convivència, escrits molts 

d'ells amb motiu de l'1-O. 

 

Que l'EMD ha adquirit un altre quadre del pintor  Francesc Llop i Marqués , que passarà a formar part de la 
col·lecció de la Sala d'art que porta el seu nom. És una nova aposta per tirar endavant aquest projecte de 

recuperació de l'obra d'aquest il·lustre pintor campredonenc. El quadre es presentarà properament durant un 

acte cultural en què es retrànovament homenatje de nou a la seva persona. 

 

Que, havent-se inaugurat l'Arxiu Manuel Pérez Bonfill, un dels principals projectes d'aquesta regidoria, que 
inclou tots els llibres publicats de l'escriptor, conjuntament amb documents audiovisuals, material gràfic, 
dibuixos, cartes i articles d'aquest, fent un nou pas endavant es podrà disposar ara de tot aquest material “on 

line” per tal de facilitar-ne l'accès a tothom que ho desitge. 

 
De la presentació el passat 15 de desembre a la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó la  del 
projecte de foment de la memòria històrica que inclou els dos volums en els quals es relacionen les  milers 
de persones mortes al camp d'extermini nazi de Mauthausen-Gusen durant la 2a Guerra Mundial, entre els 
quals molts ebrencs assassinats també en aquest camp d'extermini. Durant l'acte hi hagué una recitació de 
poemes de Roc Llop i Convalia, poeta Miravetenc que va estar empresonat al camp de Gusen des de 1941 
a 1945.  
 
Que un professor alicantí (d'Almansa) especialista en grafits estudiarà els grafits de la guerra civil fets pels 
brigadistes internacionals a la Torre de Campredó. 
 

Ensenyament.-  Sr. Damià Grau.   
 

Informa que ja han finalitzat les obres d'arranjament de l'Escola Port Rodó de Campredó. S'ha constatat que 

l'empresa ho ha deixat tot ben acabat, tant la pròpia escola com les aules i demés dependències  en que 

aquesta es distribueix. 

 

Que s'està treballant en dur a terme un camp de treball arqueològic per un quinzena de joves joves en 

col·laboració amb l'associació Obre't Ebre que complementarà les actuacions que es duran a terme mitjançant 

conveni amb la Fundació Pere Mata per a la neteja de les muralles i trinxeres de la Casa del Prat. 

 

Assumim el compromís de dotar els joves voluntaris d'allotjament per la qual cosa preveiem signar un conveni de 

col·laboració amb l'escola per tal de poder utilitzar les seves instal·lacions. Assumirem el cost logístic i dels 

estudis arqueològics que, en el seu cas, s'hagin de realitzar. 

 

Que la llar d'infants de Campredó portarà per nom “La Granota”. Aquest equipament ja està completament 

adequat i ha entrat en fase de funcionament. Quan estiguin finalitzats tots els detalls farem la seva presentació. 

 

Promoció. Sr. Damià Grau.   
 

Que continuem fent la difusió dels plans d'ocupació perquè se'n puguin beneficiar els joves en recerca de feina 

de Campredó. Hi ha també plans de garantia juvenil i tenim constància que el Consell Comarcal durà a terme un 
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pla d'ocupació específic per a treballs a les EMD. 

 

Que es va celebrar la tercera edició de la fira de Nadal i la valoració que en fem es molt positiva. Hi va haver més 

expositors que l'any anterior i va agradar també molt la presència de grups d'animació. 

 

Benestar social i salut.- Sra. Roser Bel. 

 

Informa de la realització d'una xerrada - taller sobre com acompanyar el joc dels infants, quines són les seves 

necessitats, quins criteris tenim per escollir els materials, quins són els jocs més adequats etc. 

 

Informa també de la realització d'una campanya divulgativa per  a la utilització dels aparells del “circuit de salut”, 

dissenyats per a la realització d'un exercici físic moderat.  

 

Hisenda.  Sr. Josep Esquerré.  

 

Informa que segons s'avia indicat a final de l'any 2017 es va cancel·lar el compte que l'EMD tenia a l'entitat 

“La Caixa”. 

 

Que el resultat pressupostari del 2017 vindrà determinat per la licitació de l'edifici per a manifestacions 

festives i de caràcter cultural donat que el romanent d'aquesta obra adjudicada però encara no executada 

s'aplicarà a l'exercici 2018, any en que durem a terme una important inversió en obres. Així l'exercici 2017 

podem afirmar ja que haurem complert amb les previsions del pla d'estabilitat pressupostària. Pel que fa a 

la liquidació de 2017 estem ja en la fase de tancament de la comptabilitat i properament se n'aprovarà la 

liquidació. 

 

Urbanisme. Sr. Damià Grau. 

 

Informa que s'han iniciat les obres, començant per la fonamentació i avançat a bon ritme,  de l'edifici per a 

manifestacions festives de caràcter cultural adjudicades a les darreries de l'exercici passat a l'empresa Tecass 

Obress, que compta amb una significativa experiència en l'execució d'obres rellevants.  

 

Que l'EMD presenta la segona fase de l'obra a la convocatòria de les subvencions del PAM 2018 de la Diputació 

de Tarragona. La licitació d'aquesta segona fase restarà pendent de la resolució d'atorgament de la subvenció. 

 

Que s'ha confirmat la subscripció del conveni amb la Fundació Pere Mata, a l'empara de l'obra social de La Caixa 

per als treballs de desbrossament de les muralles i trinxeres de la Casa del Prat. Els treballs es duran a terme 

des de finals de març fins el més de juliol. 

 

Que també es preveu que es duguin a terme per ____ tasques de neteja, sota criteris mediambientals, del bosc 

de ribera. 

 

Que l'antic escenari del recinte de festes serà objecte d'enderrocament i s'estudiaran propostes de com 

redistribuir els espais una vegada enderrocat. 

 

Que s'utilitzarà la casa del C/Gandia com a magatzem de material. 

 

Que s'està ultimant l'adequació (pintura i millora d'instal·lacions) del recinte de les escoles de Font de Quinto.  

 

Serveis. Sr. Damià Grau.  
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S'informa que s'han dut a terme tasques d'adequació i neteja en diversos indrets. 

 

Que se substituirà el cablejat elèctric de l'enllumenat en diversos carrers en els quals es troba en situació 

precària. 

 

Que s'ha dut a terme una millora en la jardineria i rec de la zona enjardinada que envolta la seu de l'EMD. 

 

Que també s'ha dut una actuació de millora a la zona de la Torre de Font de Quinto. 

 

De la problemàtica del servei de Correus que podria utilitzar la planta baixa del Casal, així com de la 

precarietat en el personal que presta el servei.  

 

De diverses actuacions dutes a terme en matèria de camins: 

 

- Poda/neteja de l'arbrat; replenament de la banda dreta del camí de Tortosa-Amposta; reparació de clots al 

camí de les Barraques. Totes aquestes actuacions s'han fet amb recursos propis. 

Igualment de tasques de desbrossament al camí de Pax i al camí de la Costa de la Pepi?? 

 

Seguidament es passa a tractar el següent punt inclòs en l'ordre del dia de la sessió: 

 

04.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA VACANT DE VOCAL DE LA JUNTA VEÏNAL, PER DEFUNCIÓ 
DE LA SRA. ALEXADRA DOMÈNECH MARQUÉS, I TRAMITACIÓ DE DESIGNACIÓ DE NOU VOCAL 
EN LA PERSONA DEL SR. ROGER RIPOLL DURAN, A PROPOST ADE LA CANDIDATURA 
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM). 
 

Pel Sr. President es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la 
següent proposta: 
 

[... Atesa la defunció en accident de trànsit esdevingut el passat 26 de novembre de 2017 de 

la vocal d'aquesta Junta Veïnal Sra. Alexandra Domènech Marqués, designada en el seu dia 

per la candidatura electoral Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC-AM) 

com a resultat de les eleccions locals de 24 de maig de 2015. 

 

Vistos els articles 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General 

(LOREG) i 9.4 del ROF, així com el contingut de la Instrucció de la Junta Electoral Central de 

10 de juliol de 2013 sobre substitució de càrrecs representatius locals, i atesa l'observança 

de les formalitats i demés requisits del procediment. 

 

A la La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, proposo 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 

PRIMER.- Prendre coneixement de l'existència d'una vacant de vocal de la Junta Veïnal 

d'aquesta Entitat Municipal Descentralitzada produïta per la defunció de la Sra. Alexandra 

Domènech Marqués, la qual havia estat designada per la candidatura electoral Esquerra 

Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) com a resultat de les eleccions locals 

de 24 de maig de 2015, fent constar en la seva memòria l'agraïment de l’Entitat pels seus 

serveis i dedicació. 

 

SEGON.- Indicar que aquesta Junta Veïnal entén que correspon, per a la provisió de la referida 

vacant, l'expedició per la Junta Electoral Central de credencial en favor del Sr. Roger Ripoll 
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Duran, amb DNI 47825595Q de conformitat amb la designació efectuada per la 

representació de la candidatura electora “Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 

mjnicipal (ERC-AM), el qual ha manifestat expressament l'acceptació del càrrec. 
 

TERCER.- Trametre certificat d'aquest acord a la Junta Electoral Central, juntament amb la 

corresponent documentació complementària, als efectes de procedir a l'expedició de la 

corresponent credencial en favor del Sr. Roger Ripoll Duran com a nou vocal de la Junta 

Veïnal. ... ]  
 
La Junta Veïnal, per unanimitat dels seus membres, acorda adoptar els acords continguts 
en la transcrita proposta. 
 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 
sessió: 
 
05.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT PRESENTAT PEL 
CONTRACTISTA II AUTORITZACIÓ DE L’INICI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES “EDIFICI PER A 
MANIFESTACIONS FESTIVES I DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA”. 

 
Pel Sr. President es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la 
següent proposta: 
 

[... Atès que per acord de la Junta Veïnal de data 29 de desembre de 2017 es va adjudicar a 

l'empresa TECASS OBRES, SL el contracte per a la realització de les obres “EDIFICI PER A 

MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA” 

 

Atès que l'empresa adjudicatària ha presentat el Pla de seguretat i salut en el treball, elaborat 

en aplicació de l'estudi de seguretat i salut que consta com annex al projecte de l'esmentada 

obra. 

 

Atès que aquest  Pla ha obtingut l'informe favorable del director facultatiu de l'obra. 

 

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 d'octubre, 

sobre i salut en les obres, es proposa a la Junta Veïnal l'adopció dels acords següents: 

 

PRIMER.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l'obra “EDIFICI PER A MANIFESTACIONS 

FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA” 

 

SEGON.- Autoritzar al contractista per a que iniciï les obres corresponents al projecte “EDIFICI 

PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA”. 

 

TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord a l'autoritat laboral, juntament amb còpia del pla de 

seguretat i salut aprovat. 

 

QUART.- Facultar el President de l'EMD perquè subscrigui qualsevol document que sigui 

necessari per a fer efectius els acords precedents. ...] 

 

La Junta VeÏnal, per unanimitat dels seus membres, acorda adoptar els acords continguts 

en la transcrita proposta. 
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Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 
sessió: 
 
06.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE CONTRIBUENTS CORRESPONENTS 
A L'EXERCICI 2017 DE LA TAXA PER  PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I L'APROFITAMENT 
ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA I ELS ESPAIS D'ÚS PÚBLIC DE L'EMD DE CAMPREDÓ.6.- 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE CONTRIBUENTS CORRESPONENTS A 
L'EXERCICI 2017 DE LA TAXA PER  PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I L'APROFITAMENT 
ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA I ELS ESPAIS D'ÚS PÚBLIC DE L'EMD DE CAMPREDÓ. 
 

Pel Sr. President es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la 
següent proposta: 
 
[ ... El text íntegre de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa i l'aprofitament 
especial de la via pública i els espais d'ús públic de l'EMD de Campredó fou publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona núm. 300, de data 30 de desembre de 2015, restant vigent des de l'1 de gener de 
2016 no havent-se derogat ni modificat posteriorment per la qual cosa resta prorrogada la seva vigència 
durant la present anualitat 2018. 
 
D'entre les diferents modalitats de la Taxa per la utilització privativa i l'aprofitament especial de la via 
pública i els espais d'ús públic de l'EMD de Campredó, correspon aprovar els padrons fiscals de 
contribuents de l'exercici 2018 corresponents a les modalitats: 
 

o Instal·lació de taules i cadires o altres elements d'ocupació vinculats a establiments de bar-
cafeteria o restauració. 

 

o Accés de vehicles a habitatges, locals o edificis mitjançant guals o reserves  
d'estacionament. 

 
Per tot l'exposat, a la Junta Veïnal proposo l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar els padrons fiscals de contribuents corresponents a l'exercici 2017 de la Taxa per  per la 
utilització privativa i l'aprofitament especial de la via pública i els espais d'ús públic de l'EMD de Campredó, 
en les modalitats següents: 
 

o Instal·lació de taules i cadires o altres elements d'ocupació vinculats a establiments de bar-
cafeteria o restauració. 

 

o Accés de vehicles a habitatges, locals o edificis mitjançant guals o reserves  
d'estacionament. 

 
SEGON.- Notificar col·lectivament l'acord d'aprovació dels padrons fiscals esmentats, i dels rebuts 
corresponents, romanent els padrons aprovats exposats al públic pel termini de quinze dies hàbils des de 
l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província  de Tarragona als efectes de 
que puguin ser consultats per tots els interessats a les oficines de l’EMD en horari d’oficina.  L'edicte 
restarà igualment exposat durant el referit termini al tauler d'anuncis de l'EMD. Es consideraran 
definitivament aprovats els padrons tributaris de no haver-se formulat al·legacions contra aquests en el 
referit tràmit d'informació pública.  
 
TERCER.- Determinar el termini de pagament en període voluntari dels rebuts, que serà de 30 dies 
naturals després de rebre el rebut de pagament. Transcorregut el període pagament en període voluntari, 
s'iniciarà el període executiu, que determinarà la meritació del recàrrec de constrenyiment  i l'obligació de 
satisfer els corresponents interessos de demora. 
 
QUART.- Determinar la forma de fer efectiu el pagament, el qual es podrà dur a terme: 
 
1.-  A l'entitat o entitats financeres col·laboradores determinades per l'EMD de Campredó, directament o 
mitjançant transferència bancària del rebut al número de compte de l’EMD de Campredó. 
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CINQUÈ.- Règim de recursos: Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu, davant de la Junta Veïnal de l'EMD, en el termini d’un mes des de l’endemà de 
l’acabament del termini d’exposició pública dels padrons assenyalat anteriorment. Aquest recurs s’entendrà 
desestimat presumptament si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui cap 
resolució expressa. Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de 
dos mesos des de l’endemà de la notificació de la resolució del recurs de reposició o en el termini de sis 
mesos comptadors des de l’endemà del dia en el qual el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat 
segons s’indica al paràgraf anterior. Tot això segons el disposat als articles 8.1 i 46.1 de la llei Reguladora 
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es 
consideri convenient. ...] 
 

La Junta Veïnal, per unanimitat dels seus membres, acorda aprovar la transcrita proposta. 
 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 
sessió: 
 

07.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ACORD DEL CONSELL GENERAL CONSORCI 
MEMORIAL DELS ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE (COMEBE) PEL QUAL 
S’ADMET L’EMD DE CAMPREDÓ COM A MEMBRE DE PLE DRET DEL REFERIT 
CONSORCI, I DESIGNACIÓ PER LA JUNTA VEÏNAL DEL REPRESENTANT DE 
L’EMD DE CAMPREDÓ A LES REUNIONS DEL CONSELL GENERAL DEL REFERIT 
CONSORCI. 
 
- Per la Presidència de l’EMD es dona compte a la Junta Veïnal de que el Consell 
General del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, en sessió celebrada el 
passat 2 de novembre de 2017, va acordar l'admissió com a membre de ple dret del 
referit consorci que havia sol·licitat aquesta EMD en virtut d'anterior acord d'aquesta 
Junta Veïnal de data 23 de març de 2017. 
 
La Junta Veïnal en queda assabentada. 
 
- Igualment queda informada la Junta Veïnal que, com a membre del referit Consorci, a 

l'EMD de Campredó li correspon disposar d'un representant i d'un vot a les reunions del 

Consell General, òrgan de govern i administració superior d’aquell. 

En virtut d'això, es proposa pel President  a la Junta Veïnal  l'adopció del següent acord: 

[ Nomenar com a membre en representació de l'EMD de Campredó al Consell General 
del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) el Sr. Damià Grau 
Arasa, President de l'EMD, que podrà ser suplit en les seves funcions pel Sr. Jordi Roca 
Ejarque i pel Sr. Emigdi Subirats Sebastià. ] 
 
La Junta Veïnal acorda aprovar per unanimitat l’adopció de l’esmentat acord. 
 

- El Sr. Emigdi Subirats manifesta que l'EMD va acordar l'adhesió al COMEBE amb l'objectiu de  difondre, dintre 

del projecte de memòria històrica, el patrimoni campredonenc vinculat amb els episodis dela guerra civil. 

L'adhesió al consorci comporta que tinguem representació, i per tant vot, en les reunions del consell general 

d'daquest organisme per la qual cosa hem de designar el corresponent representant titular, amb els 

corresponents suplents en els quals pugui delegar l'assistència i representació el president quan li sigui 

impossible assistir. 

 

 -II- 
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SEGUIMENT I CONTROL 
 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 
sessió: 
 
08.- PRECS I PREGUNTES 

 
El Sr. Àngel March pregunta si la instal·lació del mòdul d'educació infantil és la definitiva? 

 

- El Sr. Damià Grau respon que en principi sí és el definitiu donat que hem cregut que la millor ubicació és la 

zona de la font. Valia la pena esperar a l'acabament de les obres del col·legi per no realitzar trasllats posteriors. 

També s'ha considerat aquest emplaçament perquè en el lloc on s'ha instal·lat les connexions són més fàcils. En 

qualsevol cas la ubicació ha estat consensuada amb els estaments educatius. 

 

El Sr. Àngel March pregunta quin ha estat el cost d'adquisició del quadre del pintor Francesc Llop? 

 

- El Sr. Damià Grau manifesta que el cost ha estat de 200 euros més les despeses addicionals  impostos,  

transport i assegurança. 

 

El Sr.  Àngel March pregunta quin és el cost del suport logístic a la realització del camp de treball? 

 

El Sr. Damià Grau respon que les persones que participen en el camp de treball, provinents de l'estranger o 

altres zones d'Espanya,  es paguen el viatge i la matrícula.  

 

Els costos reals es corresponen amb la dotació d'aigua, llum, instal·lació en aules comunitàries, manutenció, 

transport des del lloc on s'allotgen fins el lloc on es desenvolupa el treball. Comptarem amb la furgona de la 

brigada i tal vegada amb bicicletes per poder efectuar el desplaçament. 

 

Hi haurà 2/3 monitors a càrrec de l'entitat Obre't Ebre i s'haurà de posar a disposició dels participants en el 

camp de treball les instal·lacions esportives i les piscines. 

 

El camp funcionarà de 8 a 13 hores i els participants tindran les tardes lliures. 

 

Buscarem la complicitat social mitjançant activitats en col·laboració amb l'associació de joves, el club de futbol, 

Campredó futbol 7, participació en el campus esportiu, sessions d'aprenentatge d'anglès.  

 

Sabem de l'experiència i resultat profitós del camp de treball  dut a terme anteriorment a Alfara de Carles i de les 

activitats que es fan també a Mestràlia. 

 

La Sra. Txus Colomé pregunta si s'ha pensat en posar el nom de Sandra Domènech al futur edifici de "La C"? 

 

- El Sr. Damià Grau manifesta el nom de "La C" fou proposat, entre d'altres, per ella mateixa, sent-ne una de les 

principals defensores, i per tant tampoc crec que, per aquest motiu, se li hagi de canviar el nom, tot i que 

evidentment alguna iniciativa es prendrà per mantenir viva la seva memòria. 

 

- El Sr. Emigdi Subriats manifesta que pogues ocasions ens hem sentit tat commoguts a Campredó com en la 

mort de la Sandra i el Moisès. I en la seva memòria llegeix el següent poema del poeta Miquel Martí i Pol: 

 

 

---ooOoo--- 

  
I essent dos quarts de nou del vespre 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 


