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1 / 2019 
 

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

 
Vocals: 
MARCH MAYO, GERARD 

SUBIRATS SEBASTIÀ, EMIGDI 
ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 

RIPOLL DURAN, ROGER  
MARCH MAYO, ÀNGEL 

COLOMÉ CASANOVA, MARIA JESÚS 

CASTELLS ANDREU, DIEGO 

 
Secretari: 
FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRÍGUEZ 

 
Excusen la seva assistència: 
BEL PRÍNCEP, ROSER 

Campredó, sent les vuit del vespre del dia VINT-I-CINC 
DE GENER DE DOS MIL DINOU 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 la sessió anterior, ordinària, de data 26 de 
novembre de 2018. 
3.- Informes de la Presidència.  
4.- Dació de compte de resolució de la Presidència per la qual s'atorga al Sr. Héctor Andreu Curto 
llicència de gual per a l’accés per damunt de la vorera al local situat als baixos de vivenda de la 
seva propietat situat al carrer Mossèn Frederic, 19, de Campredó. 
5.- Proposta d'acord d'adjudicació a Hermanos Gelida, SA de la contractació, duta a terme 
mitjançant procediment obert, simplificat i sumari, del subministrament d'un camió xassís de 
3.500 kg amb caixa de càrrega basculant. 
6.- Proposta d’acord d’aprovació del conveni amb el bisbat de Tortosa (Parròquia de Sant Joan 
Baptista de Campredó) per a la cessió d’ús dels espais enjardinats adjacents a l’esmentat temple 
parroquial. 
7.- Proposta d’acord relativa a la separació de l’EMD de Campredó de l’Agrupació d’Entitats 
Municipals Descentralitzades de Catalunya. 
8.- Proposta d’acord instant l’Ajuntament de Tortosa per a dur a terme l’acceptació de la cessió 
gratuïta anticipada de terrenys propietat del Sr. Victor Andreu Querol, inclososos en polígons 
d'actuació urbanística, destinats a vialitat 

-II- 
 SEGUIMENT I CONTROL  

9.-  Mocions de grups polítics:  
9.1.- Moció per a la defensa i protecció del sector citrícola europeu. 
10.- Precs i preguntes.  
 
S’obre la sessió pel President, el qual manifesta que en aquest primer ple del 2019 la majoria de punts de 
l’ordre del dia són punts d’acció de govern, això vol dir que som un govern que executa. Estem contents de 
l’ordre del dia perquè totes els acords proposats fan referència a millores que s’estan assolint en tots els 
àmbits. 
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Seguidament passen 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: 
 
02.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA   
DE DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2018. 
 
Prèvia acceptació per consens d’esmenes introduïdes en l’esborrany, s'aprova per unanimitat de tots els 
membres de la Junta Veïnal l’acta de la sessió anterior corresponent a la sessió ordinària de data 26 de 
desembre de 2018. 
 
Seguidament es passa a tractar el tercer dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 
03.- INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA. 
 
S’informa dels actes que tingueren lloc amb la rebuda de SS MM els Reis Mags d’Orient en els quals 
l’Ajuntament va participar amb l’aportació de la carrossa de ses majestats. Destaca també la col·laboració 
de l’Associació de Joves que va participar en l’elaboració de la indumentària dels participants en la 
desfilada. Tenim la voluntat de dignificar cada vegada més la celebració de la cavalcada. 
 
Que es prorrogarà, al seu venciment i mentre no s’assoleixi un nou de nou, l’actual conveni entre 
l’Ajuntament de Tortosa i l’EMD de Campredó regulador de les relacions entre ambdós ens. Era més 
còmode prorrogar l’actual conveni que afrontar seriosament una negociació a les portes d’unes eleccions 
municipals. Ara s’haurà de començar una nova negociació previsiblement a partir de setembre d’enguany. 
Certament no era la situació a la que haguéssim volgut arribar i ja ho haviem vingut advertint. 
 
Que un altre dels punts que avui figura a l’ordre del dia és la proposa de sortir de l’Associació d’EMD’s de 
Catalunya donada la seva inactivitat total ja que només ha tingut una reunió en quatre anys, i que s’està 
satisfent una quota per no gaudir de res. L’objectiu de sortir-nos és intentar sacsejar  l’arbre a veure si 
l’entitat acaba reaccionant. 
 
Seguidament  dona la paraula als diferents vocals membres del govern perquè informin d’allò rellevant en 
relació a les seves respectives àrees: 
 
Governació.- Sr. Gerard March. 
 

El Sr. Gerard March informa de la renovació dels convenis subscrits mb els diferents mitjans de 

comunicació (tele / ràdio / premsa) en relació amb la difusió dels esdeveniments i activitats que tenen lloc 

a l’EMD. A part dels actes que organitza directament l’EMD també donem trasllat als mitjans per a la seva 

comunicació de totes les activitats que organitzen les associacions i entitats campredonenques. 

 

De les actuacions i contactes que s’estan duent a terme per mirar de tenir coberta i actualitzada amb els 

instruments corresponents, sigui amb amb un pla propi, sigui amb el pla d’emergència de Tortosa 

degudament actualitzat,  la planificació  de les situacions d’emergència.  

 

De la voluntat de posar en marxa l’aplicació a la nostra activitat administrativa la normativa sobre protecció 

i correcte tractament  de les dades de caràcter personal. 

 

Que s’ha elaborat un informatiu municipal per tonar a conèixer les diferents activitats que s’han vingjut fent 
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a Campredó. 

 

Benestar social i salut.-  

 

S’informa que dintre de la campanya per a fomentar la donació de sang es va desplaçar a Campredó el 
bus habilitat per a la realització de les donacions tenint lloc almenys una trentena de donacions. Celebrem 
la recuperació d’aquesta iniciativa  i esperem que continue duent-se a terme almenys amb una periodicitat 
anual. 
 

Que ha finalitat el programa d’activitats que es feien al parc de salut.  
 

Que ha tingut una reunió amb la Sra. Mar Lleixà, Directora dels serveis territorials de Salut de les Terres 
de l’Ebre, a la qual se li ha plantejat el tema de dotar el consultori del servei de pediatria mitjançant 
desplaçament d’aquests professionals i també de les queixes manifestades pels usuaris del consultori 
mèdic en relació amb el l’insuficient aïllament acústic de les dependències de la metgessa i de la infermera 
en detriment del dret a la intimitat dels pacients durant les visites. 
 

Que s’està ajudant en la tramitació de les bonificacions per a la gent gran en l’aplicació de la taxa 
d’escombraries. 
 

Ensenyament.-  Sr. Damià Grau.   
 

Que han tingut lloc les corresponents inspeccions sanitàries del servei de menjador escolar. En una 
primera inspecció es van detectar algunes mancances i en una segona inspecció que va tenir lloc la 
primera setmana de gener s’ha qualificat el resultat d’excel·lent i en l’informe es proposa com a model de 
menjador escolar. 
 

Que s’està treballant per la gratuïtat del transport escolar dels alumnes de secundària i batxillerat de 
Campredó. Demanem el mateix tracte que qualsevol altre poble de les Terres de l’Ebre. 
 

Que igualment s’està treballant en els ajuts per a les famílies amb infants escolaritzats en la Llar d’Infants. 
 

Que s’està treballant en oferir la possibilitat d’incorporar al Casal d’estiu d’alumnes en pràctiques  per 
monitors/es d’educació en el lleure o estudiants d’Integració Social/Animació Sociocultural i 
Turística/Educació Infantil.  
 
Cultura i Patrimoni. Sr. Emigdi Subirats. 
 
De la celebració de l’assemblea nual de l’associació d’Amics de Francesc Llop. S’Informa que l’any 2020 
serà l’any Francesc Llop, en commemor ació del 50è anniversari del traspàs de l’artista. 
 
Així mateix, que el passat dissapte 29 de desembre els Amics de Francesc Llop varen rebre, per part de 
l'antiquari Sr. Domingo Martínez la donació d’un dibuix a sanguina realitzat  per l’artista.  També s’ha fet 
lliurament a l’associació de còpies en color de tres portades de la revista El Mundo Ilustrado que Francesc 
Llop va fer l’any 1906 durant la seva estada a Mèxic. 
 

De la visita de membres del Reial Cercle Artístic de Barcelona que van quedar molt contents. 
 

Del vídeo que Canal TE ha elaborat explicatiu dels valors artístics de l’obra de Francesc Llop i la tasca de 
difusió que en fa l’associació. 
 

Que el passat dia  13 de gener, com a cloenda dels actes commemoratius del 80è. Anniversari de la Batalla 
de l’Ebre, va tenir lloc a la torre de Campredó la presentació del llibre: Ebre, relats d'una batalla, a càrrec de 

diversos autors, amb la lectura del relat escrit per Roman Aixendri, la presentació del projecte d’interpretació del 

Pas de l’Ebre en el que ha col·laborat German Machí i l’actuació del cantautor ampostí Noel Luna.  

 

Que estan donant molt de goig els projectes d’interpretació duts a terme a la Torre, tant des de la vessant 

templera com des de la vessant de la guerra civil. 
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Que s’estan preparant per la Biblioteca Pérez Bonfill els actes commemoratius del dia internacional de les 
llengues maternes, aquest any dedicat al castellà d’Amèrica del sud. 
 

Dels actes que es preveuen dur a terme el proper 8 de març en commemoració del dia internacional de la 
dona treballadora. 
 
Urbanisme. Sr. Roger Ripoll. 
 
Informa que estan agafant bon ritme i avancen amb bon resultat les obres de la segona fase de l’edifici per 
a manifestacions festives i de caràcter cultural, altrament conegut com «La C». 
 
Que el passat s’ha tingut una reunió amb els tècnics de la Diputació en relació amb l’avantprojecte 
d’urbanització del carrer Solicrú i que, com es veurà després en el punt vuitè de l’ordre del dia, s’està 
avançant en la cessió dels terrenys destinats a vials per part del propietari afectat. 
 
Que s’ha tingut també una reunió amb el gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre en relació amb el 
traçat de la via verda  que segueix l’antiga via del Carrilet al seu pas per Campredó. 
 
Que s’està treballant en la resposta a presentar a ADIF en relació amb l’arrendament l’edifici de l’estació de 
tren de Campredó. 
 
Que s’està treballant també en el projecte per a l’arranjament del Camí de la Sirena afectat habitualment 
pel desbordament del barranc de Rocacorba. 
 
Comerç, treball i promoció.  

S’informa que es va celebrar amb notable èxit la Fira de Nadal, aquest any ubicada a Font de Quinto., 
certamen que es va consolidant gràcies a la implicació i col·laboració d’entitats i veïns. El Sr. Damià Grau 
remarca que atès que sempre treballem amb pressupostos minsos és molt important gaudir de la 
col·laboració de la gent. 
 
Serveis i Camins.  
 
Que s’han fet diveses actuacions a les casetes velles dels vestuaris de les instal·lacions esportives. Estem 
posant al dia totes les edificacions municipals. 
 
També a l’escola: millora de tanques, al pati, neteja, etc. 
 
De que s’està intentant solucionar els problemes deguts a avaries en les línes de subministrament elèctric 
de l’enllumenat públic donant trasllat a tot un seguit de comunicacions i queixes. Durant tota una setmana 
se n’anava la llum. La millora i renovació de l’enllumenat és un tema pendent  en el que no pararem 
d’actuar. 
 
Que com més endavant s’indica procedirem a l’adjudicació del subministrament d’un vehicle camió bolquet  
per a les tasques de l’EMD. 
 
Que en una propera sessió durem a terme l’adjudicació de les obres de pavimentació del Camí del 
Ranxero essent l’oferta més favorable la presentada per l’empresa Tecnofirmes pendent de justificació de 
la seva viabilitat al l’haver superat la baixa el llindar considerat de temeritat. 
 
Que s’ha col·locat una tanca de protecció al camí de  per evitar accidents. 
 
Que s’ha procedit al desbrossament dels camins de Pax i Salvaigües? I que han quedat prou endreçats. 
 
Hisenda. Sr. Josep Esquerré 
 
Informa que s’està procedint al tancament de l’exercici pressupostari 2018 i properament en donarem a 
conèixer els resultats. 
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Seguidament es passa a tractar el següent punt inclòs en l'ordre del dia de la sessió: 
 

04.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA, de data 22 de gener, PER LA 
QUAL S'ATORGA AL SR. HÉCTOR ANDREU CURTO LLICÈNCIA DE GUAL PER A L’ACCÈS 
PER DAMUNT DE LA VORERA AL LOCAL SITUAT ALS BAIXOS DE VIVENDA DE LA SEVA 
PROPIETAT SITUAT AL CARRER MOSSÈN FEDERIC, 19, DE CAMPREDÓ. 
 

Per la Presidència es dona compte d’haver adoptat resolució amb el contingut que literalment es transcriu: 

 

[... Vist l'expedient tramitat a instància del Sr. HECTOR ANDREU CURTO, amb DNI 52603810G, relatiu a 
sol·licitud de llicència de gual en local situat als baixos de vivenda de la seva propietat situat al carrer 
Mossèn Federic, 19 de Campredó. 
 

Resultant que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb les previsions de l’ordenança sobre guals i reserves 
d’estacionament aprovada per la Junta Veïnal d’aquesta EMD i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 31 de data 16 de febrer de 2016. 
 
Atès que pel Sr. HECTOR ANDREU CURTO s’ha aportat la resta de documentació requerida en virtut 
d’allò que disposa l’article 3r. de la referida ordenança i s’ha satisfet, en règim d’autoliquidació, l’import de 
la taxa per l’atorgament de la llicència corresponent. 
 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Atorgar al Sr. HECTOR ANDREU CURTO llicència de gual per a l’accès per damunt de la vorera 
al local situat als baixos de vivenda de la seva propietat situat al carrer Mossèn Federic, 19, de Campredó. 
 
SEGON.- La llicència que s’atorga implica l’obligació del titular de complir les obligacions inherents 
d’aquesta que resulten de l’ordenança corresponent entre les quals es troba el manteniment de les 
condicions i circumstàncies sota les quals s’ha atorgat, la conservació del gual i la seva adequada 
senyalització, la correcta execució de les obres així com la periòdica satisfacció de les taxes per ocupació 
del domini públic establertes en la corresponent ordenança fiscal i, quan s’extingeixi la llicència per 
qualsevol causa, reposar la vorera, el paviment i demés elements constructius al seu estat original. 
 
TERCER.- Per a la senyalització del gual el titular de la llicència s’haurà de proveir a les oficines de l’EMD, 
de la placa oficial numerada, corresponent-li el núm. 6 de les llicències de gual atorgades per l’EMD de 
Campredó. 
 
QUART.- Advertir el titular de la llicència de les causes d’extinció, resolució i revocació de la llicència 
previstes en l’article 8 ordenança sobre guals i reserves d’estacionament  de l’EMD de Campredó, així com 
del corresponent règim sancionador. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al Sr. HECTOR ANDREU CURTO, fent-li saber que aquesta posa fi a 
la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat 
del Contenciós-Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la 
seva notificació, o bé, amb caràcter postestatiu, recurs de reposició davant la Presidència de l’EMD de 
Campredó en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació i, contra resolució 
expressa o pressumpta d’aquest, recurs contenciós-administratiu davant l’esmentat Jutjat del Contenciós-
Administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la resolució desestimatòria del 
recurs o en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent a aquell en que es produixi la 
desemtimació pressumpta del recurs. ...] 
 

La Junta veïnal en queda assabentada. 
 
Seguidament es passa a tractar el següednt punt de l’ordre del dia: 
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05.- PROPOSTA D'ACORD D'ADJUDICACIÓ A HERMANOS GELIDA, SA DE LA 
CONTRACTACIÓ, DUTA A TERME MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, SIMPLIFICAT I 
SUMARI, DEL SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ XASSÍS DE 3.500 KG AMB CAIXA DE 
CÀRREGA BASCULANT. 
 
Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’adopció de la següent proposta d’acord: 
 
«Atès que mitjançant acord de la Junta Veïnal de data 26 de novembre de 2018 s'acordà aprovar l'expedient per a 
l'adjudicació, mitjançant procediment obert, simplificat i sumari, del contracte “SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ 
XASSÍS CABINA DE 3.500 KGS. AMB CAIXA DE CÀRREGA BASCULANT”, amb les següents característiques: 

 

Tipus de contracte:    Subministrament   

Número d’expedient:             2018-CAM-C0203-000001 

Objecte del contracte:            Subministrament d'un camió xassís de 3500 Kg amb caixa de càrrega basculant.  

Codi CPV:    34134200-7  Camions basculants. 

Valor estimat del contracte:    23.140,50 € IVA exclòs. 

Pressupost de licitació: 
 

  

Import net, IVA exclòs: 23.140,50 €  
IVA 21 %: 4.859,50 € 
Import total, IVA inclòs: 28.000,00 €  

Termini d'execució:  1 mes. 

 
Resultant que, de conformitat amb allò previst en l'acord d'aprovació de l'expedient de contractació es feu pública la 
licitació mitjançant anunci efectuat en el perfil del contractant de l'Ajuntament integrat a la plataforma de serveis de 
contractació pública de Catalunya, amb venciment del termini per a la presentació de proposicions a les 14 hores del 
dia 8 de gener de 2019. 
 
Resultant que finalitzat el termini de presentació d'ofertes se'n formularen pels següents licitadors: 
 

 empresa CIF   empresa CIF 

a) ESTORAUTO, SL B43367168  b) HERMANOS GELIDA, SA A43027770 

 
Vist l'informe de qualificació i avaluació de les ofertes emès en data 9 de gener de 2019 pel secretari-interventor. 
 
Atès que les ofertes formulades per un i altre subministrador comportaven el subministrament dels següents vehicles, 
els quals s’ha considerat que satisfeien tècnicament les exigències de la licitació segons les corresponents 
prescripcions tècniques del contracte: 
 
- L’oferta formulada per Estorauto SL inclou el subministrament d’un vehicle camió bolquet marca ISUZU, model M21 
Spring. 
 
- L’oferta formulada per Hermanos Gelida, SL inclou el subministrament d’un vehicle NV400C bolquet Alumini L2 H1 
(3,5t) Double Wheel 2.3dCi EU6 96 kW (130 CV) M/T VI RWD confort [NNH3W215C---6QNGB]. 
 
Vistes les ofertes econòmiques formulades pels licitadors en els següents termes: 
 

 empresa import net IVA 21% import total 

 tipus licitació 23.140,50 4.859,50 28.000,00 

a) Estorauto, SL 25.500,00 5.355,00 30.855,00 

b) Hermanos Gelida, SA 23.057,85 4.842,15 27.900,00 

 
 Atès que l’oferta formulada per Estorauto, SL no pot ser admesa a licitació a l’excedir el tipus d’aquesta. 
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Atès que l’oferta formulada formulada per Hermanos Gelida, SA no supera el tipus de licitació i, no trobant-se inclosa 
en valors anormals o desproporcionats aplicades les regles previstes a l’article 85 RGLCAP, pot ser admesa sense 
reserves i, no havent-hi altres ofertes, resulta necessàriament la primera en l’ordre de classificació d’ofertes per la qual 
cosa li correspon l’adjudicació del contracte. 
 

Atès que el licitador proposat per a l’adjudicació ha acreditat la personalitat, capacitat, objecte social, representació 
empresarial, correcte compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Atès que el present procediment tampoc no correspon, a l'estar-ne exempt, efectuar la constitució de garanties. 
 

A la Junta Veïnal proposo l’adopció dels següents ACORDS 
 

PRIMER.- Declarar vàlida la licitació mitjançant procediment obert simplificat i sumari que s'ha dut a terme per a 
l'adjudicació del contracte SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ XASSÍS CABINA DE 3.500 KGS. AMB CAIXA DE 
CÀRREGA BASCULANT, confirmant l’admissió del licitador HERMANOS GELIDA, SA i l’exclusió del licitador 
ESTORAUTO, SL, a l’haver excedit la seva oferta el tipus de licitació. 
 
SEGON.- Adjudicar la realització del subministrament corresponent a l'esmentat contracte a l'empresa HERMANOS 
GELIDA, SA, que ha ofert el subministrament d’un vehicle NV400C bolquet Alumini L2 H1 (3,5t) Double Wheel 2.3dCi 
EU6 96 kW (130 CV) M/T VI RWD confort [NNH3W215C---6QNGB], en base als valors consignats en la seva oferta i pels 
següents imports: 
 

Empresa adjudicatària import net IVA 21% import total 

HERMANOS GELIDA, SA 23.057,85 4.842,15 27.900,00 

 
TERCER.- Comprometre la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària i per l'import que seguidament s'indiquen: 
 

Aplicació pressupostària Import 

2019-92000-62400 27.900,00 

 
QUART.- Requerir el licitador adjudicatari del contracte HERMANOS GELIDA, SA perquè dugui a terme la formalització 
d'aquest  mitjançant signatura d'acceptació de l'acord d'adjudicació. 
 
CINQUÈ.- Disposar la notificació d'aquest acord a l'adjudicatari així com a l’altre licitador no adjudicatari també participants 
en la licitació i fer-lo públic al perfil del contractant d'aquest Ajuntament, integrat a la plataforma de serveis de contractació 
pública de Catalunya. ...] 

 
La Junta Veïnal acorda aprovar per unanimitat la transcrita proposta. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent punt inclos en l’ordre del dia: 

 

06.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL BISBAT DE TORTOSA 
(PARRÒQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA DE CAMPREDÓ) PER A LA CESSIÓ D’ÚS DELS 
ESPAIS ENJARDINATS ADJACENTS A L’ESMENTAT TEMPLE PARROQUIAL. 
 

Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’aprovació del conveni el contingut del qual  
literalment es transcriu: 

 
[ ... CONVENI DE CESSIÓ 

 
D’una part Mn. Víctor Manuel Cardona Eixarch, amb D.N.I. nº 40.931.916-N, Rector de la Parròquia Sant 
Joan Baptista de Campredó, amb domicili als efectes d’aquest conveni al carrer Rafael Escardó Valls, 2-4, 
degudament autoritzat pel Vicari General de la Diòcesi segons consta en el document adjunt. 

 
D’altra part, el Sr. Damià Grau Arasa, amb D.N.I. nº 40.930.658-L, President de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Campredó, amb C.I.F. nº P4300082G i seu al carrer Rafael Escardó Valls, s/n de 
Campredó (C.P. 43.897). 
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INTERVENEN 

 
El primer, en nom i representació de la Parròquia de Sant Joan Baptista de Campredó, amb domicili al 
carrer Rafael Escardó Valls, nº 2-4, amb C.I.F. nº R4300002E (d’ara endavant «CEDENT»), en qualitat de 
representant del Bisbat de Tortosa. 

 
El segon, en nom i representació de l’esmentada EMD (d’ara endavant  «CESSIONÀRIA») atenent les 
facultats de representació que li confereix la vigent legislació de règim local i de contractes públics. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a la celebració d’aquest CONVENI DE 
CESSIÓ, i a tal efecte, 

EXPOSEN 
 
Que el Bisbat de Tortosa (Parròquia de Sant Joan Baptista de Campredó) és propietari de ple domini de 
l’edifici parroquial i dels jardins que l’envolten els quals estan situats, vorejant l’espai públic, dintre de la 
finca urbana en la que se situa aquest, amb referència cadastral 3553108BF9135B0001DM i que figura 
grafiada en document annex a aquest conveni.  
 
Que l’EMD de Campredó està interessada en tenir cura i dur a terme l’adequat manteniment dels 
esmentats jardins, que limiten amb l’espai públic, per la qual cosa està interessada en obtenir-ne una 
cessió d’ús temporal i gratuïta, no translativa del domini que li permeti dur a terme aquell. 
 
Que estant d’acord ambdues parts, l’EMD de Campredó en dur a terme el manteniment dels esmentats 
jardins i la Parròquia en facilitar-ne la cessió per a l’esmentada finalitat, ambdues parts subscriuen de mutu 
acord aquest conveni amb subjecció a les següents 

 
CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objecte. El Bisbat de Tortosa (Parròquia de Sant Joan Baptista de Campredó, representat per 
Mn. Víctor Manuel Cardona Eixarch), en virtut d’aquest acte cedeix gratuïtament l’ús dels espais 
enjardinats de la parròquia de Campredó, els quals figuren adequadament grafiats en document 
annex, a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, representada pel seu President, que 
n’accepta la cessió, en els termes i pel termini que es recullen en el present document. Queda fora de la 
cessió l’edifici parroquial exceptuats els esmentats jardins. 

 
SEGONA.- Ús. L’EMD de Campredó es compromet a mantenir l’ús de les esmentades zones enjardinades 
i a dur a terme el seu adequat manteniment d’acord amb la perícia i bones pràctiques habituals de la 
jardineria urbana, exonerant la part cedent de qualsevol responsabilitat al respecte. 

 
TERCERA.- Durada de la cessió. La cessió d’ús es pacta per un període de VINT ANYS, al final dels quals 
els espais, l’ús del qual se cedeix, revertiran automàticament a la Parròquia en perfecte estat de 
conservació i lliures de qualsevol càrrega o impediment, sense possibilitat de pròrroga tàcita al final del 
referit període. En qualsevol cas, si les parts al venciment del referit termini desitgen efectuar una nova 
cessió hauran de formalitzar de mutu acord un nou conveni a l’efecte. 

 
QUARTA.- Impossibilitat de cessió a tercers. La cessionària no podrà cedir ni per cap temps ni en tot ni en 
part ni sota cap títol el seu dret a tercer, sense perjudici que, en el seu cas, pugui concertar dur a terme el 
manteniment per empreses especialitzades a l’efecte que tinguin la condició de contractistes o proveïdors 
de serveis de l’EMD. 

 
CINQUENA.- Despeses. Seran de compte de la cessionària totes les despeses derivades del manteniment 
de les zones enjardinades, l’ús dels quals es objecte de cessió. 

 
SISENA.- Responsabilitat. La cessionària respon directament dels possibles danys i perjudicis causats als 
particulars en els sues bens i drets com a conseqüència de l’ús dels espais enjardinats objecte de cessió i 
de les activitats que dugui a terme en aquest en els termes establerts en la legislació general sobre 
responsabilitat administrativa. 

 
SETENA.-  Els espasis cedits, als que es refereix aquest conveni, només podran ser destinats a jardins 
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com ho han estat fins a l’actualitat. Per tant, la cessionària no podrà fer obres de cap tipus ni instal·lar 
mobiliari urbà sense l’autorització per escrit de la Parròquia. 

 
VUITENA.- Resolució i extinció del conveni. Ambdues parts, cedent i cessionària, manifesten la seva ferma 
voluntat de mantenir els compromisos adquirits amb la formalització del present conveni. No obstant, 
aquest es podrà revocar per qualsevol de les parts en cas d’incompliment per alguna de les parts de les 
obligacions que els pertoquen previstes en aquest. 

 
NOVENA.- Jurisdicció de Tribunals. Les parts se sotmeten per imperatiu de la Llei als Jutjats i Tribunals 
amb seu a la ciutat de Tortosa. 
I en prova de conformitat amb tot l’acordat, ambdues parts signen aquest conveni, en tots els seus fulls, en 
tres exemplars en la data indicada a l’encapçalament. 
 

EL CEDENT EL CESSIONARI 

Bisbat de Tortosa EMD de Campredó 

Parròquia de Campredó  

Mn. Víctor Manuel Cardona Eixarch Sr. Damià Grau Arasa 

 

La Sra. Txus Colomé manifesta que votarà en contra perquè, tot i tenir bona amistat amb el mossèn, no 
considera que l’Ajuntament s’hagi de fer càrrec el manteniment dels jardins de la parròquia per la qual cosa 
no està d’acord amb la cessió d’ús. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta que el conveni ja s’ha aprovat pel bisbat i que se signarà en les properes 
setmanes i que possibilitarà intervenir d’una manera efectiva en els jardins i fer que aquests tinguin un 
major atractiu i no siguin algo tancat sinó que en puguem gaudir tots els campredonencs. 
 
El Sr. Emigdi Subirats manifesta que els jardins que envolten la parròquia confronten amb l’espai públic i 
fins ara no eren públics mentre que els dels blocs veïns si són públics o se’n cuiden els veïns. 
 
La Junta Veïnal acorda, amb el vot en contra de la Sra. Txus Colomé, l’aprovació del conveni literalment 
transcrit i facultar el President per a la seva signatura. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l’ordre del dia: 

 
07.- PROPOSTA DE SEPARACIÓ DE L’EMD DE CAMPREDÓ DE L’AGRUPACIÓ 
D’ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DE CATALUNYA 

 
Pel President es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la següent 
proposta: 
 
[... Atès que en el seu dia l’EMD de Campredó es va integrar en l’associació Agrupació d’Entitats 
Municipals Descentralitzades de Catalunya i considerant convenient ara deixar de ser membre de 
la referida associció, a la Junta Veïnal proposo l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar davant l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya la 
voluntat de l’EMD de Campredó de cessar en la seva condició de membre de la referida 
associació amb efectes des de la data de comunicació d’aquest acord. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la referida associció perquè doni efecte a la referida 
voluntat de cessament en la condició de membre segons estableixin les corresponents previsions 
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estatutàries. ---] 
 
 
El Sr. Grau justifica la baixa de l’associació per l’inactivitat d’aquesta fet que comporta que 
s’aporti la quota sense obtenir-ne cap contraprestació. L’objectiu és remoure consciències i 
sempre és reversible. Aquest any se celebra la junta a Jesús i veurem. Si l’associació no funciona 
no podem ser-hi. 
 
El Sr. Àngel March manifesta que pot ser l’associació no està molt activa però la quota anual 
només suposa uns mil euros. Hi ha altres ens com el COMEBE respecte els quals paguem la 
quota i tampoc n’obtenim gaire benefici. 
 
El Sr. Emigdi Subirats manifesta que respecte el COMEBE si aquest no respon també 
demanarem la baixa. 
 
El Sr. Josep Esquerré manifesta que és cert que la quota representa una quantitat ínfima però 
que això valdria si tinguéssim un mínim servei però en 2 o 3 anys no hem vist cap activitat. 
Simplement no funciona.  
 
La Juta  Veïnal acorda aprovar per unanimitat  la transcrita proposta  
 
Seguidament es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia: 
 
08.- PROPOSTA D’ACORD INSTANT L’AJUNTAMENT DE TORTOSA PER A DUR A TERME 
L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA ANTICIPADA DE TERRENYS PROPIETAT DEL 
SR. VICTOR ANDREU QUEROL, INCLOSOS EN POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA  
DESTINATS A VIALITAT 

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

[...  Vist l’escrit i documentació tècnica annexa presentats pel Sr. Víctor Querol Andreu, propietari particular 
de terrenys que s’identifiquen amb la referència cadastral 3855906BF9135F001D compresos en el polígon 
d’actuació urbanística PA-CAM2213/8j i  PA-CAM oferint la cessió anticipada i gratuïta d’una superfície de 
663 m2 de la seva finca destinada a vials, reservant-se els drets urbanístics que li puguin correspondre 
generats pels terrenys cedits i sense perjudici de les càrregues urbanístiques que així mateix li puguin 
correspondre en cas que es dugui a terme el desenvolupament dels instruments de planejament urbanístic 
corresponents així com d’un superfície de 1208 m2,  
 

A la Junta Veïnal proposo l’adopció dels següents acords: 
 

PRIMER.- Donar trasllat de l’oferiment de cessió formulat pel Sr. Victor Querol Andreu a l’Ajuntament de 
Tortosa amb la documentació tècnica annexa. 
 

SEGON.- Instar de l’Ajuntament de Tortosa perquè, en base al referit oferiment, i prèvia elaboració si 
s’escau del corresponent projecte de segregació i cessió, dugui a terme l’acceptació, formalització i 
inscripció registral d’aquesta. ...] 
 
La Junta VeÏnal acorda aprovar per unanimitat la transcrita proposta. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l’ordre del dia: 
 

SEGUIMENT I CONTROL  
 

09.-  MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS:  
09.1.- MOCIÓ PER A LA DEFENSA I PROTECCIÓ DEL SECTOR CITRÍCOLA EUROPEU. 
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La Junta VeÏnal pren coneixement, per veu del Sr. Gerard March Mayo, portaveu del Grup Municipal 
d’Esquerra-AM  PA-CAM de la següent 

 

[... MOCIÓ PER LA DEFENSA I PROTECCIÓ DEL SECTOR CITRÍCOLA EUROPEU 

 

L’any 2016, els productors de cítrics europeus i diferents organitzacions agràries van advertir de 
les conseqüències negatives que podria comportar la signatura de l’Acord d’Associació 
Econòmica que s’acabava de produir entre la Unió Europea i els països de la Comunitat per al 
Desenvolupament de l’Àfrica Meridional (SADC), entre els quals estava Sud-Àfrica. En concret, 
alertaven de l’amenaça econòmica i fitosanitària que representaria aquest acord per al sector 
citrícola europeu. 

L'Acord fixava una reducció progressiva, fins a la total desaparició l’any 2025, dels aranzels 
aplicables als cítrics importats en un període (del 16 d’octubre al 30 de novembre) en el qual els 
nostres camps estan en plena campanya de comercialització. Abans de la signatura, el període 
d'importació de cítrics procedents de Sud-àfrica finalitzava el 15 d'octubre i les majors 
importacions es realitzaven durant els mesos d'estiu, que és quan no hi ha producció al nostre 
continent.  

Arran de l’Acord, l'entrada d'alts volums de cítrics sud-africans, durant aquest mes i mig 
addicional, comporta la seva presència al mercat europeu fins a finals de desembre, fet que 
permet a les grans distribuïdores, que actuen en règim d’oligopoli, exercir una forta pressió a la 
baixa sobre els preus, augmentant l'oferta en els mercats, i, en definitiva, afectant greument la 
venda de les produccions procedents de l’arc mediterrani. Val a dir, però, que en previsió 
d’eventuals afectacions sobre els productors europeus, el tractat comercial preveu, en el seu 
Article 34, una clàusula de salvaguarda per protegir-los, tot i que mai s’ha activat. 

Tanmateix, aquesta problemàtica s’agreuja encara més degut a les condicions sociolaborals, 
ambientals i fitosanitàries sota les quals es produeixen els cítrics sud-africans, que generen un 
dumping social, econòmic i mediambiental que fan impossible la competència en igualtat de 
condicions en un mateix mercat, sense obviar el risc d'infestació i contagi de plagues i malalties 
procedents de Sud-àfrica. Es per això que des de les associacions de productors i sindicats 
agraris europeus es demana un reforçament de les mesures de control en les importacions que 
assegurin una defensa fitosanitària dels cítrics europeus, amb un major control de les 
importacions que permetin augmentar la seguretat de les plantacions citrícoles i garantir la 
seguretat alimentària dels consumidors. 

A les nefastes conseqüències d’aquest acord comercial i de l’actuació de les grans empreses 
distribuïdores cal sumar-hi els efectes de les pluges torrencials de l’any passat i la climatologia 
adversa dels següents mesos,  que han provocat que l’actual campanya citrícola presenti uns 
preus ruïnosos per al citricultor, per sota del cost de producció. Un fet que provoca que la fruita 
s’amuntegui als camps i que les varietats primerenques no tinguin una bona sortida comercial per 
la qual cosa, aquella que no s’ha malvenut, roman a l’arbre. Molts pagesos fins i tot no saben ni 
quan, ni a quant la cobraran, perquè el mercat està saturat i no hi ha un preu estipulat. 

El 21 de desembre de 2016, a instàncies d’Esquerra Republicana, el Senat aprovà una moció en 
defensa dels citricultors on establia diverses mesures a implementar que, malauradament, el 
Govern espanyol no ha portat a terme. Es  demanava vigilar el compliment de l’Acord i la 
possibilitat  d’activar la clàusula de salvaguarda, així com sol·licitar a la Comissió la realització 
d’un estudi d’avaluació de l’impacte econòmic i mediambiental de l’Acord, adoptant les mesures 
compensatòries pertinents per als productors europeus. A més de reforçar els programes 
específics de control i vigilància fitosanitària per aquells productes i països en què es constati un 
increment del risc de plagues de quarantena i malalties. 

 
Davant totes aquestes circumstàncies el Grup municipal  d’Esquerra de Campredó proposa al Ple 
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l’adopció dels següents: 
ACORDS 

1- Instar el Govern espanyol a fer les accions necessàries i concretes per millorar l’actual situació 
del sector citrícola, començant per establir ajudes directes als productors que s’han quedat amb 
la seva fruita penjada dels arbres. 

2 - Instar al Govern espanyol a fer un estudi d’avaluació sobre l’impacte econòmic i 
mediambiental que està provocant l’acord entre la Unió Europea i els països de la Comunitat per 
al Desenvolupament de l’Àfrica Meridional (SADC),  així com l’establiment i adopció de mesures 
compensatòries per als productors citrícoles de l’estat.  

3- Instar el Govern espanyol a sol·licitar l’activació de la clàusula de salvaguarda, prevista en 
l’article 34 de l’Acord entre la Unió Europea i els països de la Comunitat per al Desenvolupament 
de l’Àfrica Meridional (SADC), en cas que la importació massiva de cítrics estigui provocant una 
afectació negativa en la venda i comercialització de les varietats europees. 

4 - Instar el Govern espanyol a fer les accions necessàries perquè la Unió Europea doti els 
centres d'origen de l'exportació de cítrics sud-africans i els centres europeus d'importació 
d'aquest producte de més controls i inspectors fitosanitaris especialitzats en plagues i malalties 
de quarantena, com el Citrus Black Spot,. 

5- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació; al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups del 
Parlament de Catalunya, i a la Plataforma per la Dignitat del Llaurador. ---] 

La Junta Veïnal acorda per unanimitat aprovar la transcrita moció. 

Seguidament es passa a tractar el darrer dels punts de l’ordre del dia: 

 
10.- PRECS I PREGUNTES 

 
- El Sr. Àngel March pregunta pel costos de la revista informativa que s’ha editat per l’EMD i quin període 
d’edició tindrà? 

 
- El Sr. Damià Grau respon que la revista contindrà un resum de les actuacions dutes a terme durant els 
darrers quatre anys, que el cost d’edició serà aproximadament de ____ euros més IVA i el d’impressió 
(____ex emplars) serà de _____ euros més IVA. En un futur es podria fer  anualment i seria més fàcil de 
fer. És un mitjà més de difusió de l’activitat que se suma a la web, a la premsa escrita i altres mitjans 
digitals dels quals ja en disposem. Tots els ajuntaments en tenen  i el cost ,dividit entre els quatre anys, 
tampoc és tan significatiu.  
 
La Sra. Txus Colomé pregunta com es distribueix l’esmentada publicació? 

 
El Sr. Damià Grau manifesta que es distribueix directament des de l’EMD i pels propis membres d’aquesta. 
 
El Sr. Diego Castells pregunta pel manteniment de les voreres ja que el seu propi pare va patir recentment 
una caiguda degut a haver ensopegat amb el paviment en mal estat de la vorera. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta que efectivament la via pública és responsabilitat de l’EMD i es duen a terme 
habitualment reparacions i actuacions diverses al respecte. Anem reparant tot el que podem però hem de 
tenir en compte que les limitacions de personal i que hi ha altres factors, com les arrels de l’arbrat, que 
comporten que s’aixequi el paviment.  Anirem actuant. 
 
Pregunta també el Sr. Diego Castells pel tema dels danys que es van ocasionar a la plaça de bous i la 
situació dels implicats, ja que a algú li consten antecedents tot i que al final no van ser condemants i això 
comporta problemes a l’hora de renovar llicències d’armes, etc.? Demanaria que les seves dades 
poguessin sortir del sistema. 
 
La Sra. Txus Colomé pregunta per les beques guarderia i si hi ha ajudes de l’estat a ala tramitació de 
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papers? 

 
 
La Sra. Txus Colomé manifesta que respecte el pla d’emergència entenia que no n’hi havia perquè 
s’aprofitava el del del polígon? 

 
El Sr. Gerard March manifesta que el pla d’emergència s’exigeix a tots els pobles i que el del polígon està 
pensat principalment per al risc químic però hi ha altres riscos derivats de la celebració d’activitats 
esportives i festives, així com d’altres activitats que també cal considerar. 
 

Respecte la donació de sang, la Sra. Txus Colomés manifesta que la vinguda del bus de la donació de 
sang ja en temps de la regidora Cinta March  s’havien celebrat aquestes jornades. 
 

---ooOoo--- 
  

I essent les 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 

        El President 


