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2 / 2018  

  
Srs./Sres. assistents:  
 
president:   
Grau Arasa, Damià Lluís  
  
vocals:  
March Mayo, Gerard  
Bel Príncep, Roser  
Surbirats Sebastià, Emigdi  
Esquerré Navarro, Josep  
Ripoll Duran, Roger 
March Mayo, Àngel  
Colome Casanova, Maria Jesús  
Castells Andreu, Diego  
  
secretari:  
Domingo Rodríguez, Francisco Javier  

Campredó, sent les vuit del vespre del dia 
VINT-I-SIS DE MARÇ 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 la sessió anterior, ordinària, de data 22 de gener de 
2018.  
3.- Informes de la Presidència.  
4.- Presa de possessió del Sr. Roger Ripoll Duran com a vocal d'aquesta EMD.  
5.- Dació de compte de resolució de la Presidència d'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'EMD 
corresponent a l'exercici 2017.  
6.- Dació de compte de resolucions de la Presidència d'aprovació de modificació pressupostària 
núm.1/2018 d'incorporació de romanents de tresoreria de l'exercici 2017 per a la realització de despeses 
amb finançament afectat.  
7.- Ratificació de resolucions de l'Alcaldia per les quals s'aproven les certificacions d'obra núms. 1 i 2, i de 
les factures corresponents, relatives a l'obra “Edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural – 
fase primera”.  
8.- Dació de compte de resolució de la presidència per la qual s'atorga al Sr. Victor Abella Bel llicència de 
gual al carrer Benicarló, 49, de Campredó  
9.- Formulació de sol·licitud d’autorització a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre per celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de les festes de Sant Joan i Sant 
Jaume 2018, i aprovació del corresponent programa d’espectacles taurins.  
10.- Proposta de designació de les festes locals per a l’any 2019 en l’àmbit territorial de l’EMD de 
Campredó.                                                           

 
II - SEGUIMENT I CONTROL  
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11.- Mocions de grups polítics:  
11.1  Moció conjunta del grup d’ERC i PdeCAT en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus 
representants electes.  
11.2 Moció del grup d'ERC per a la recuperació del poder adquisitiu del sistema públic de pensions.   
12.- Precs i preguntes.  
  
El president obre la sessió, segona de l’any 2018. 
 
Prèviament a tractar els diferents punts inclosos en l'ordre del dia, el Sr. Damià Grau vol palesar i fer 
constar en acta el nostre rebuig al processament i empresonament dels nostres dirigents polítics tant la 
setmana passada a Madrid com després amb el president Puigdemont a Alemanya. L’estat espanyol 
vulnera els drets polítics dels nostres representants electes. Manifestem la nostra total repulsa per 
aquestes actuacions. 
 
El Sr. Àngel March manifesta que el grup del PdECat s’afegeix també a les manifestacions formulades pel 
Sr. Damià Grau. 
 
Seguidament es 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, SI S’ESCAU, DE L'ACTA CORRESPONENT A LES SESSIÓ ANTERIOR, 
ORDINÀRIA, DE DATA 22 DE GENER DE 2018.-  
 
El Sr. Damià Grau manifesta als assistents si tenen alguna observació a efectuar al contingut de les actes 
de la sessió anterior, ordinària de data 22 de gener de 2018. 
 
Es té en compte l'observació, formulada pel propi Sr. Grau, que fa referència a que a l'apartat de precs i 
preguntes quan es detallen els costos del camp de treball, s'ha de recollir que la direcció tècnica 
arqueològica, que puja uns 3000 euros, l'assumirà directament l'EMD i es descomptarà del pressupost del 
projecte. 
   
Recollint-se l'esmentada observació, i no formulant-se més observacions, s'aprova la referida acta de la 
sessió de 22 de gener de 2018 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 inicialment els següents temes:  
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- Que les properes setmanes i havent transcorregut ja la durada inicialment prevista, s’iniciarà la 
negociació del nou conveni  que haurà de regular les relacions entre l’Ajuntament de Tortosa i l’EMD de 
Campredó. Formaran part de la comissió negociadora per part de Campredó dos representants de l'equip 
de govern i volem que hi formi part també un representant del grup de l'oposició. La proposta de nou 
conveni a presentar per part de Campredó està bastant elaborada i tenim contactes amb els alcaldes de 
Bítem i Jesús per mirar de presentar una proposta conjunta que satisfaci totes tres entitats. Esperem no 
tindre dificultats i aconseguir corregir els desequilibris detectats en l'aplicació del conveni actual. El proper 
dia 5 d'abril hi ha convocada una reunió amb Bítem i Jesús amb l'objectiu d'arribar a formular una 
proposta conjunta. 
 
- Que s'ha organitzat i se'ns ha convidat a ser presents per part de BTT de l'Aldea un ruta i caminada en 
memòria de Moisès Barea i Sandra Domènech el proper dia 21 d'abril, que tindrà com a punt de 
concentració la masia “Pla dels Catalans” part de la qual transcorrerà per senderes del terme de 
Campredó. Col·laborarem en aquest homenatge sorgit a iniciativa d'amics i companys del Moisès i la 
Sandra. 
  
- 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 que ha tingut lloc un acte informatiu als veïns dels immobles afectats per la retirada de les 
plaques franquistes de l'antic Instituto de la Vivienda, que encara perduren en alguns edificis, en aplicació 
d'allò que preveu la Llei de la memòria històrica. 
 
- Que ha tingut lloc també lloc la instal·lació de les noves les plaques indicatives de la denominació dels 
carrers de Font de Quinto i Campredó d’acord amb els canvis esdevinguts en el nomenclàtor. 
 
- Que la Sra. Anna Mayor s'ha incorporat com a “cap de premsa” de l’Ajuntament de Tortosa. De 
l’entrevista tinguda amb ella es desprèn la intenció per part de l’emissora municipal de ràdio de dur a 
terme espais monogràfics destinats als diferents pobles del municipi. 
 
- Que s’estan fent amb mitjans propis treballs d’adequació i reforma de les oficines municipals, entre els 
quals: reforma dels antics despatxos del consultori per a despatx de l’alcalde i sala de reunions, 
habilitació d’espai per a arxius, substitució dels mecanismes d’il·luminació per altres de consum eficient, 
racionalització i connexió en xarxa dels sistemes informàtics amb reforma de la instal·lació i la dotació 
d’un servidor i de nous equips d’impressió, repintat de parets i sostres i rejuntat de la fusteria. 
  
Esports i Joventut.- Informa el Sr. Damià Grau.  
 
Que s’han demanat diversos pressupostos per a la contractació del servei de manteniment i neteja de 
piscina  i del servei de socorrista / monitor d’activitats aquàtiques en vistes a l’inici de la temporada d’estiu 
de la piscina de Campredó que tindrà lloc el dissabte 26 de maig. 
 
 
 
Que s’ha disposat la immediata publicació al perfil del contractant de la licitació del servei de guingueta 
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d’estiu a la piscina de la zona esportiva de l’EMD de Campredó  durant la temporada 2018 (del 26 de 
maig al 3 de setembre), eventualment prorrogable a la termporada 2019. S’ampliarà el termini perquè els 
possibles interessats puguin formular adequadament les seves ofertes. 
 
Que s’ha comptabilitzat ja 17 matrícules de participants al campus de Setmana Santa .  
 
Que s’està duent a terme la ressembra del camp de futbol. L’herba està ara molt millor i s’intentarà 
recuperar tot el que sigui possible.  
 
Cultura i Patrimoni. Sr. Emigdi Subirats.  

  
Que el passat 2 de març tingué lloc  lloc una nova sessió del Club de lectura de la Biblioteca Manuel 

Pérez Bonfill de Campredó. El debat literari fou aquesta vegada a l'entorn de la novel·la Miquelet 

Verderol, de l'escriptor ulldeconenc Manel Ollé. Comptà amb la presència de l'autor, i fou moderat 
per l’aquí present. 
 
Que la propera sessió del Club de lectura tindrà lloc el dia 25 de maig, darrer divendres d’aquell 

mes, presentant-se la darrera novel·la de l’escriptor de Móra la Nova Miquel Esteve "No deixis mai 

de mirar al cel" i debatent-se en el Club de lectura l’obra "Llinatge" del propi Miquel Esteve. 
 
Que durant el més de març no s'ha pogut dur a terme la lectura de poesia però des de la regidoria 
s'està duent a terme, en commemoració del Dia Mundial de la Poesia, un projecte de promoció de la 
poesia ebrenca en català mitjançant l’enregistrament de vídeos el contingut dels quals consisteix en 
la recitació de poemes d’autors de tots els temps, originaris de les nostres comarques.  

 
Que s'ha donat trasllat dels comptes de la Biblioteca de Campredó a la seva matriu Marcel·lí 
Domingo de Tortosa. 

 
Que s'ha demanat a Mn. Víctor Cardona la cessió a l'Ajuntament d'alguns dels plafons explicatius 

del patrimoni campredonenc per tal d'instal·lar-los a la Torre. 

 
Que sota l'empara del centre de la Uned a Tortosa, que dirigeix el Sr. Josep Mª. Franquet, se 
celebrarà  el 2n. Congrés sobre l'Edat Mitjana a les Terres de l'Ebre, els dies 25, 26 i 27 de maig de 
2018, en el qual s'aplegarà gent procedent de diferents indrets interessada en el coneixement de 
l'Ordre del Temple una de les activitats del qual consistirà en una visita guiada diumenge 26 de maig 
a la Torre templera de Font de Quinto i al recinte de la casa del Prat així com a l'emmurallament 
d'aquesta que actualment estem posant en valor. 

 
Que d'altra banda també estem tractant el tema de la Batalla de l'Ebre des de diferents bandes: 
 
D'una banda mitjançant el conveni entre els Ajuntaments de l'Aldea i Amposta i aquesta EMD amb la 
Universitat Rovira i Virgili mitjançant el qual es pretén potenciar una ruta històrica i turística, pels 
espais del tram inferior del riu Ebre relacionats amb  la Guerra Civil i la la Batalla de l’Ebre. 
D'altra, mitjançant la participació en el COMEBE, havent tingut una trobada amb el Sr. David Tormo, 
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Gerent del Consorci, en la qual li hem explicat la significació dels nostres espais de la batalla i que 
hem de veure la manera de com  adequar-los i senyalitzar-los per posar-los en valor. 
 
Així mateix confiem en la implicació de la Generalitat, en el marc dels actes commemoratius del 80è. 
Aniversari de la Batalla de l'Ebre, mitjançant la Directora de Relacions Institucionals, Sra. Carme 
Garcia. Campredó també vol ser present en aquesta commemoració. 
 
Estem contents de les reunions tingudes que esperem que es concretin en propostes d'actuació en 
els diferents espais com la Torre, les trinxeres de la Casa del Prat, l'espai on es va creuar el riu, els 
búnquers de Soldevila així com una actuació a les Coves del Roquer per part de l'Incasol. 
 
Que les Jornades del Patrimoni Històric  es dedicaran aquest any a la commemoració del 80é 

aniversari de la batalla de l’Ebre, mitjançant la jornada ‘Fem memòria’ amb la participació de les 

associacions “Lo riu” de la Fatarella i “Terres de Cruïlla”. Durant la jornada realitzarà una 

teatralització del dia a dia al front, una visita guiada als espais de la batalla i altres actuacions i 

conferències. Així mateix, en col·laboració amb l'associació de brigadistes, es farà la presentació 

pública de la vestimenta d’un brigadista internacional, que serà exposat permanentment a la torre de 

Font de Quinto. Més endavant tenim també prevista la recreació d'un cavaller templer amb la idea 

d'anar museïtzant la Torre. 

Informa així mateix de la preparació dels actes a celebrar amb motiu de la diada de Sant Jordi. 

 
Ensenyament.-  Sr. Damià Grau.    

  
S'informa que l'Escola va celebrar el dia mundial de l’arbre amb una visita a la restauració de les 

canteres de Cemex per veure com es fa la regeneració d’espais afectats per activitats extractives 

Juntament amb la visita s’efectuà una plantació de vegetació. Ha col·laborat l’empresa CEMEX. 

Que s’ha instal·lat un frigorífic i s’ha adequat el sorral al mòdul destinat a educció infantil. 

 
Promoció. Sr. Damià Grau.    
 
Informa que es continua donant difusió als plans d’ocupació que duent en marxa tant els Ajuntaments de 

Tortosa com el d’Amposta. En aquest darrer cas s’ha posat en marxa el programa 30+ per a la inserció 

laboral de persones desocupades de 30 i més anys. S’hi han pogut acollir diverses persones de 

Campredó. 

  
 
 
Benestar social i salut.- Sra. Roser Bel.  
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Es dona compte compte de les queixes que s’han vingut formulant per usuaris del nou consultori mèdic 

en el sentit que una deficient insonorització provoca la sensació de pèrdua de la necessària intimitat. Ens 

hem posat en contacte amb el Departament de Sanitat perquè miri la manera de posar-hi remei. 

Que el dia 6 d’Abril a la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó tindrà lloc la xerrada “El joc de 

l’infant” que presenta una visió del joc de l’infant diferent a les joguines convencionals. Es mostraran 

joguines de caire senzill i diferents estratègies per a despertar els interessos i capacitats pròpies de cada 

infant. 

Que es durà a terme un cop per setmana, dimarts de 3 a 7 de la tarda, una activitat oberta destinada a 

dinamitzar el circuit de salut amb l'objectiu de fomentar entre la població la seva utilització i treure'n el 

màxim profit  dels aparells instal·lats. 

Que sota la denominació «Tastos de Salut» s’organitzaran diversos tallers per treballar i millorar la salut 

física i emocional adreçats a gent de totes les edats. Aquest es realitzaran en dissabte durant els mesos 

d’abril, maig i juny. 

Hisenda.  Sr. Josep Esquerré.   
 
Informa el Sr. Josep Esquerré de que l’aprovació de la liquidació, de la qual se'n donarà compte en 

aquest plec, comporta la incorporació de romanents de crèdit per a despeses amb finançament afectat 

que s’incorporaran al pressupost de 2018. El resultat de liquidació és d’un equilibri d'acord amb 

l'eficiència que sempre hem intentat en l'assignació de recursos. Estem contents amb el nivell de 

recaptació assolit i amb el percentatge d’execució de la despesa. El romanent de tresoreria és positiu i  

complim de forma correcta les regles de la despesa. 

Urbanisme. Sr. Damià Grau.  
  
S'informa que l’edifici per a manifestacions festives i de caràcter cultural, també conegut com “La C” ja va 

agafant forma amb la instal·lació de les bigues d’acer laminat. S’està complint el plàning d’execució 

previst. 

Que ha començat la primera acció del projecte de restauració de les muralles de la Casa del Prat i de les 

trinxeres de la guerra civil, consistent en la neteja i desbrossament de la zona, a més de la recuperació 

per a l’ús públic (en un tram de 2 km) del segon camí de Salva-Aigües fins la Casa del Prat. La Fundació 

Pere Mata  du a terme aquesta fase del projecte, que comporta l'aportació d'una brigada formada per 1 

monitor i 5 peons,  en base a un acord entre la Diputació de Tarragona i la Fundació de l’Obra Social “La 

Caixa”. Les actuacions s’encaminaran a la conservació i millora del Camí de Salva-Aigües per tal 

d’afavorir el seu ús públic, la seguretat del trànsit sigui rodat o a peu, millorar l’entorn de bosc de la ribera 

i l’entorn de les muralles i bancals de la Casa del Prat.  

Que s’ha dut a terme una reestructuració i reforma de les dependències del recinte de festes tot i que de 
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moment encara no s’enderrocarà l’antic escenari. L’actual zona de cuina quedarà com a rebost i petit 

magatzem. Es guanyarà espai i ens adaptem a la normativa. 

- El Sr. Àngel March pregunta si el cost d'una solució en forma d'’illa no és més elevat que altres 

solucions? 

- El Sr. Grau manifesta que de moment hi haurà una illa provisional i que l’any vinent ja es mirarà una 

solució definitiva. S’havia pensat també en la possibilitat d'adquirir una illa de segona mà  

Que s'està estudiant la perllongació del recinte de festes i la realització dels estudis tècnics necessaris 

per calcular el que costaria. 

Que el passat divuit de març es va celebrar el dia de l’arbre duent a terme una plantada popular d'arbres 

amb l’objectiu de crear una franja verda entre el polígon i el poble. La plantada fou patrocinada per 

l’empresa YKK, que va donar els arbres i en la plantada estigueren presents representants de l’empresa. 

 
Serveis i camins. Sr. Damià Grau.   
 

Informa que s'han netejat diversos indrets i s’ha requerit l’empresa de neteja perquè passi a recollir les 

restes. 

- Que el cablejat de subministrament elèctric a l’enllumenat públic és antic, està en molt mal estat i dona 

continues avaries. En aquest sentit, s’ha iniciat la reparació de l’enllumenat públic, començant pel carrer 

D del polígon fins l’entrada al C-Escardó Valls i que seguirà posteriorment. Els treballs consisteixen en la 

substitució del cablejat, l’obertura de rases i la instal·lació de del nou cablejat. Són més de 1500 metres 

lineals de rasa. Una primera inversió de 40000 euros però que pot acostar-se als 90.000 euros en una 

segona fase. 

- Que també es venen produint continuades avaries i fuites en el subministrament d’aigua al Raval del 

Pom i a Font de Quinto. Degut al mal estat de la canonada, s’ha pres la decisió per l'empresa d'aigües de 

Tortosa de substituir aquesta en més de 600 metres linials començant properament les obres. 

Que s’ha acabat l’actuació de millora de l’enjardinament de l’Ajuntament i s’ha dotat aquest d’un sistema 

de reg eficient. 

Que es preveu l’assignació d’un treballador d’un pla d’ocupació del «consell comarcal» especialitzat en 

electricitat/fontaneria o en construcció. 

Que s’ha produït un canvi en la jornada laboral de la netejadora. La reducció de jornada de la Sra. Paula 

Sànchez permetrà que poguem dispoar d'una altra treballadora. 

Que continuem disposant d’estudiants de formació professional en pràctiques. Han acabat alguns 

d’aquests becaris i es preveu la reincorporació de la Sra. Joana Domingo 
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Que s’està efectuant una recollida de signatures per tal de demanar estabilitat i regularitat en el 

funcionament del servei de  Correus a Campredó. 

Pel que fa a camins, s'informa que en relació al Camí de Soldevila s’ha efectua ja el replenament amb la 

seva ampliació pel marge esquerre. 

Que es preveu dur a terme properament la primera fase de l’apedaçament de camins. 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
  
04.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. ROGER RIPOLL DURAN COM A VOCAL D'AQUESTA EMD.  
  
Per la Presidència se sotmet a la Junta de Veïnal l'aprovació de la següent proposta d'acord:  
  
[… Vistes les credencials emeses per la Junta Electoral Central en data 28 de febrero de 2018, mitjançant 
les quals s’acredita la designació com a Vocal, atesa la vacant existent en aquesta Junta Veïnal,del 
senyor  ROGER RIPOLL DURAN (Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal)   
  
De conformitat amb allò que preveu al respecte l’article 182.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del Règim Electoral General.   
  
A la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó proposo l’adopció dels següents  ACORDS:  
  
Primer.- Donar-se per assabentada del nomenament del senyor ROGER RIPOLL DURAN  com a vocal 
de la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó.   
  
Segon.- Procedir a la presa de possessió, en aquest mateix acte, del senyor Roger Ripoll Duran com a 
Vocal de la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó, a tots els efectes escaients d’acord amb la Llei. …]  
  
La Junta Veïnal, per unanimitat dels seus membres, acorda adoptar els acords continguts en la transcrita 
proposta.  
   
En aquest moment el Sr. Roger Ripoll Duran és cridat pel President a incorporar-se a la sessió per tal de 
prendre possessió del càrrec de Vocal de la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó, tot efectuant 
prèviament la corresponent declaració d’acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia, en 
compliment d'allò que preveu l’article 108.8 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, 
per la qual cosa el President els formula la següent pregunta:  
  
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES 
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE VOCAL DE LA JUNTA DE VEÍNS DE L’EMD DE CAMPREDÓ AMB 
LLEIALTAT AL REI I RESPECTAR I FER RESPECTAR LA CONSTITUCIÓ, COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT, AIXÍ COM L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA?”  
  
El senyor ROGER RIPOLL DURAN respon: Per imperatiu legal, SI PROMETO 
 
En aquest moment el President els dona possessió a tots els efectes com a vocals de ple pret de l’EMD 
de Campredó, incorporant-se ambdós a les deliberacions i votacions de la sessió de la Junta Veïnal.  
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Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la sessió:  

  
05.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST DE L'EMD CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017.  
  
Pel Sr. President s'efectua dació de compte a la Junta Veïnal de la resolució de data 22 
de febrer de 2018, mitjançant la qual s'aprova la liquidació del pressupost de l'EMD 
corresponent a l'exercici 2017, amb el següent contingut literal: 
  
[...   
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RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA  

1. ANTECEDENTS 
 
1 L'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria-intervenció de la corporació.  
 
2 El secretari-interventor va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del 
pressupost del 2017.  
 
3. El secretari-interventor ha emès l'informe sobre el compliment dels resultats 
obtinguts a la liquidació. 
 
4 El secretari-interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del 
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del 
límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.  
 
5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de desembre del 
mateix exercici, s'obté el següent resultat:  

 
1.5.1  Pressupost de despeses: 
 
1.5.2. Pressupost d’ingressos: 
 
1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
1.5.4. Romanent de tresoreria:  
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-4 - 

C/Rafel Escardó Valls S/n  T977 59 70 50  
43897 Campredó  F977 59 70 50  info@campredo  a

t

  
 
 
Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 0,00 € i els 
creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 0,00 €. Per la qual cosa el 
romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 158.223,91 €  

1.5.5. Romanents de crèdit:  

El total de romanents de crèdit ascendeix a ... €. Estan formats pels romanents 
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a 
ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de 
finançament afectat:  

-Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos 
afectats, amb el següent detall:  

-.... per import de 17.403,20 €  
-.... per import de ....€  

-Incorporació voluntària: 
-.... per import de 0,00 € 
-.... per import de 0,00 € 
 

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos 
suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.  

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació 
del pressupost.  

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
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posició d'equilibri o superàvit pressupostari.  

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 1 

s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 
de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària.  

L'entitat local presenta una capacitat / necessitat de finançament per import de 
25.054,13 € d'acord amb el següent detall:  

 
 

 

1.7. Compliment de la regla de la despesa  

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell 
que es desprèn de la liquidació del 2017.  
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La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera, exclosos els interessos 
del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents 
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de 
les Corporacions Locals, les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si 
escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la 
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la 
IGAE.  

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2016 al 2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments 
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació 
avalades per canvis normatius).  

En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, 
l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 122.566,31 €  
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1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat  

1.8.1. Deute públic:  

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute 
per al subsector de l’administració local.  

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna 
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
liquidats consolidats  

El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:  

 

1.8.2. Període mig de pagament  

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -5,48 dies.  

FONAMENTS DE DRET  

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a 
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els 
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.  
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa 
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions 



 

Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó       

 

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

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

20 

 

definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.  
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:  

 
 

a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 
de desembre  

b) El resultat pressupostari de l’exercici  

c) Els romanents de crèdit  

d) El romanent de tresoreria  

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que 
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.  
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla 
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.  
 

5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del 
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de 
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament 
net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del 
superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició 
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta 
distribució i destí del superàvit.  

 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en 
què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats 
i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General 
de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus 
annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, 
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de 
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació 
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que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost 
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del 
deute.  
 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos.  

 
Per tant, RESOLC:  
 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, que en termes 
consolidats figura a la part expositiva d’aquesta resolució . 
 
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se 
celebri.  
 
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  

 
Campredó, 22 de febrer de 2018  
El President de l’EMD En dono fe 

 
El secretari-interventor 
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La Junta VeÏnal en queda degudament assabentada. 
  
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 
sessió:  
  
06.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA D'APROVACIÓ DE 

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM.1/2018 D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE 
TRESORERIA DE L'EXERCICI 2017 PER A LA REALITZACIÓ DE DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT.  

  
Pel Sr. President es dona compte a la Junta Veïnal l’adopció de la resolució dictada en 
data 23 de febrer de 2018, amb el següent contingut literal: 
 
[Vist l'expedient de modificació 1/2018 al pressupost mitjançant generació de crèdit per 
incorporació de romanents de tresoreria de l’exercici anterior per a la realització de 
despeses amb finançament afectat que resulten de la liquidació del pressupost de 
l’EMD de l’exercici 2017.  
  
RESOLC:  
  
PRIMER: Modificar el pressupost de despeses generant crèdit per incorporació de 
romanents de tresoreria de l’exercici anterior  per a despeses amb finançament afectat.  
  
A) Partides del pressupost de despeses en les quals es genera crèdit:  

Partida  Descripció  Import (€)  

  
330-622  

Inversions reals  
Inversió nova associada al funcionament operatiu dels 
serveis.  
Edificis i altres construccions.  
Edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural  

  
  
174.082,70  
  

 
  
Crèdit inicial: 156.860,79  Crèdit generat:174.082,70  Crèdit total disponible: 330.943,49  
B) Recursos del pressupost d'ingressos amb els quals es finança el crèdit generat:  
 
Incorporació de romanents de tresoreria per a despeses amb finançament afectat.  
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Partida  Descripció  Import (€)  

870.10  Romanent de Tresoreria 
per despeses amb 
finançament afectat  

17.408,27  

761.00  Transferències de capital 
de Diputacions.   
(Compromisos ferms 
d’aportació: subvencions)  

156.674.43  

 
  
Segon.- La modificació aprovada produirà efectes des de la data d'aquesta resolució i 
s'incorporarà d'immediat a la comptabilitat general de l'EMD. ] 
 
El Sr. Josep Esquerré justifica la incorporació de romanents perquè l’obra estava 

adjudicada el 2017 però s’ha desenvolupat l’execució el 2018 per la qual cosa per la 

qual cosa s’ha de procedir a la incorporació de romanents prèviament a l’aprovació de 

les certificacions i pagament de les factures. 

La Junta Veïnal en queda degudament assabentada. 
  
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 
sessió:  
  
07.- RATIFICACIÓ DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA PER LES QUALS S'APROVEN LES 

CERTIFICACIONS D'OBRA NÚMS. 1 I 2, I DE LES FACTURES CORRESPONENTS, RELATIVES A 
L'OBRA “EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE 
PRIMERA”.  
  
Pel president es dona compte, i sotmet a ratificació de la Junta veïnal, l'aprovació 
mitjançant sengles resolucions de la Presidència, de data 27 de febrer i 14 de març, 
respectivament, de les certificacions d'obra núms. 1 i 2, i de les factures corresponents, 
relatives a l'execució de l'obra “EDIFICI  PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE 
CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA”, les quals es transcriuen de forma literal a 
continuació: 
 
[Resolució de la Presidència de l’EMD APROVACIÓ DEL CERTIFICAT D'OBRA 
NÚM. 1, i DE LA FACTURA CORRESPONENT, AMB EL CONSEQÜENT 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ i ORDENACIÓ DE PAGAMENT, RELATIU A 
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L'OBRA “EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL 
– FASE PRIMERA”.  
  
Vist el certificat núm. 1, de data 31/01/2018, relatiu a l'execució de l'obra «EDIFICI  PER 
A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA», 
adjudicada en sessió de la Junta Veïnal de data 29 de desembre de 2017a TECASS 
OBRES, SL, per l’import de 42.398,57 € (35.040,14 € import net + 7.358,43 € en 
concepte d’IVA al tipus vigent del 21%), subscrita per la direcció facultativa   facultativa i 
d'execució de l'obra,  així com la factura corresponent presentada per l’empresa 
contractista per al seu abonament.  
  
Atès que resten degudament acreditats i conformats els treballs executats 
corresponents a la referida certificació d'obra així com els imports que s'acrediten 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 i sense perjudici de la seva ratificació per la Junta Veïnal en la seva condició 
d'òrgan de contractació,   
  
HE RESOLT  
  
PRIMER.- Aprovar el certificat núm. 1 corresponents a l'execució de l'obra “EDIFICI  
PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA” 
, per l’import de 42.398,57 € (35.040,14 € import net + 7.358,43 € en concepte d’IVA al 
tipus vigent del 21%) així com  la factura corresponent.  
  
SEGON.- Reconèixer l’obligació a favor de TECASS OBRES, SL, contractista de la 
referida obra, i ordenar-ne el pagament pel referit import amb càrrec a la partida 
pressupostària 330-622 del pressupost de l'EMD de Campredó,  per a l'exercici 2018, 
en correspondència amb el certificat d’obra i factura aprovada.  
  
TERCER.-  Notifiqui's aquesta resolució a TECASS OBRES, SL  
  
QUART.- Doni's compte a la Junta Veïnal per a la seva ratificació en la propera sessió 
que aquesta celebri. ] 
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[RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L’EMD APROVACIÓ DEL CERTIFICAT 
D'OBRA NÚM. 2, i DE LA FACTURA CORRESPONENT, AMB EL CONSEQÜENT 
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ i ORDENACIÓ DE PAGAMENT, RELATIU A 
L'OBRA “EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL 
– FASE PRIMERA”.  
 
Vist el certificat núm. 2, de data 28/02/2018, relatiu a l'execució de l'obra «EDIFICI PER 
A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA», 
adjudicada en sessió de la Junta Veïnal data 29 desembre 2017a TECASS OBRES, SL, 
per l’import 17.352,91 € (14.341,25 import net + 3.011,66 concepte d’IVA al tipus vigent 
del 21%), subscrita direcció facultativa i d'execució l'obra, així com factura corresponent 
presentada l’empresa contractista seu abonament.  
 
Atès que resten degudament acreditats conformats els treballs executats corresponents 
a referida certificació d'obra imports s'acrediten 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 i sense perjudici de la seva 
ratificació per la Junta Veïnal en la seva condició d'òrgan de contractació, HE RESOLT  
 
PRIMER.- Aprovar el certificat núm. 2 corresponents a l'execució de l'obra “EDIFICI 
PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA” 
21%) corresponent.  
 
SEGON.- Reconèixer l’obligació a favor de TECASS OBRES, SL, contractista de la 
referida obra, i ordenar-ne el pagament pel referit import amb càrrec a la partida 
pressupostària 330-622 del pressupost de l'EMD de Campredó, per a l'exercici 2018, en 
correspondència amb el certificat d’obra i factura aprovada.  
 
TERCER.- Notifiqui's aquesta resolució a TECASS OBRES, SL QUART.- Doni's compte 
a la Junta Veïnal per a la seva ratificació en la propera sessió que aquesta celebri. 
Campredó, 14 de març de 2018. ] 
 
La junta veïnal en queda assabentada del contingut íntegre de les referides resolucions 
i n'acorda per unanimitat la ratificació d'aquestes. 
 
Seguidament es passar a tractar el següent dels punts inclosos a l'ordre del dia de la 
sessió: 
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08.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA PER LA QUAL S'ATORGA AL SR. 
VICTOR ABELLA BEL LLICÈNCIA DE GUAL AL CARRER BENICARLÓ, 49, DE CAMPREDÓ  
 
Per la Presidència es dona compte de la següent resolució, dictada en data 19 de març, 
amb el següent contingut literal: 
 
[… Vist l'expedient tramitat a instància del Sr. Victor Abella Bel, amb DNI 40014238B, 
relatiu a sol·licitud de llicència de gual en magatzem de la seva propietat situat al carrer 
Benicarló, 49 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. Victor Abella Bel  s’ha aportat la documentació requerida en virtut d’allò 
que disposa l’article 3r. de la referida ordenança. 
 
HE RESOLT 
 
PRIMER.- Atorgar al Sr. Victor Abella Bel llicència de gual per a l’accès per damunt de la 
vorera al magatzem de la seva propietat situat al carrer Benicarló, 49, 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 satisfacció de la taxa per expedició de la llicència i 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. 4 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 de l’ordenança sobre guals i reserves 
d’estacionament de l’EMD de Campredó, així com del corresponent règim sancionador 
establert en aquesta. 
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CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al Sr. Victor Abella Bel, 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 degudament assabentada. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent punt inclòs en l'ordre del dia de la sessió 

  
09.- FORMULACIÓ DE SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ A LA DELEGACIÓ 
TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A LES TERRES DE L'EBRE 
PER CELEBRAR FESTES TRADICIONALS AMB BOUS AMB MOTIU DE LES 
FESTES DE SANT JOAN I SANT JAUME 2018, I APROVACIÓ DEL 
CORRESPONENT PROGRAMA D'ESPECTACLES TAURINS.-  
  
Per la Presidència se sotmet a l’aprovació de la Junta Veïnal la  següent proposta 
d’acord:  
  
[L'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, dintre dels actes que s'organitzen 
amb motiu de les Festes de Sant Joan i Sant Jaume, ve duent a terme la celebració 
d'espectacles tradicionals amb bous.  
  
Vist allò que disposa el marc normatiu corresponent, integrat per la Llei 34 / 2010, d’1 
d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous i pel Reglament de 
desplegament d'aquella aprovat per Decret 156 / 2013, de 9 d’abril.  
  
Atès que la Llei 34 / 2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb 
bous, estableix a l’article 6.1 b) que, per tal d’obtenir l’autorització d’un espectacle 
tradicional amb bous per part de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, és necessari un acord plenari  (En el cas de l'EMD de Campredó acord de la 
Junta Veïnal) pel qual s’aprova la celebració de la festa amb el programa d'espectacles 
taurins que aquesta inclou.   
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Per tot això, es proposa a la Junta Veïnal de l'EMD de Campredó l'adopció dels 
següents acords:   
  
Primer.-  Sol·licitar autorització a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a 
les  Terres de l'Ebre per celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de les Festes 
de Sant  Joan i Sant Jaume 2018 de l'EMD de Campredó.  
  
Segon. -  Aprovar el programa d’espectacles taurins següent:   
  

DATA  
(dd/mm/aa)  

MODALITAT  HORA INICI  HORA FINAL  LLOC O RECORREGUT  

24/06/2018  Bou 
capllaçat  

10:00  10:50  Carrers: Coves d'En 
Guillen, Escardó Valls, 
Avinguda Don Álvaro, 
Benicarló, del Ferrer i 
Francesc Llop Marqués  

20/07/2018  
  

Bou 
capllaçat  

18:30  19:20  Carrers: Coves d'En 
Guillen, Escardó Valls, 
Avinguda Don Álvaro, 
Benicarló, del Ferrer i 
Francesc Llop Marqués  

21/07/2018  
  

Bou 
capllaçat  

10:30  11:20  Carrers: Camí Salva-
aigües, C/Sequers, 
C/Finisterre, Avinguda Don 
Alvaro, C/Escardó Valls, 
C/Coves d’en Guillen.  

21/07/2018  Bous a la 
plaça  

12:00  15:00  Final carrer Coves d'En 
Guillen  (Zona Esportiva)  

 
21/07/2018  Bous a la 

plaça  
18:30  21:30  Final carrer Coves d'En 

Guillen  (Zona Esportiva)  
21/07/2018  Bou embolat  22:00  00:15  Final carrer Coves d'En 

Guillen  (Zona Esportiva)  
22/07/2018  Bous a la 

plaça  
18:30  21:30  Final carrer Coves d'En 

Guillen  (Zona Esportiva)  
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23/07/2018  
  

Bous a la 
plaça  

18:30  21:30  Final carrer Coves d'En 
Guillen  (Zona Esportiva)  

26/07/2018  Bous a la 
plaça  

18:30  21:30  Final carrer Coves d'En 
Guillen  (Zona Esportiva)  

26/07/2018  Bou 
capllaçat  

21:30  22:20  Final carrer Coves d'En 
Guillen  (Zona Esportiva)  

27/07/2018  Bous a la 
plaça  

18:30  21:30  Final carrer Coves d'En 
Guillen  (Zona Esportiva)  

27/07/2018  Bou embolat  22:00  22:45  Carrers: Coves d'En 
Guillen, Escardó Valls, 
Avinguda Don Álvaro, 
Benicarló, del Ferrer i 
Francesc Llop Marqués  

28/07/2018  Bous a la 
plaça  

18:30  21:30  Final carrer Coves d'En 
Guillen  
 (Zona Esportiva)  

 
  
Tercer.- Assumir com entitat organitzadora dels referits espectacles taurins tots aquells 
compromisos normativament exigits.  
  
Quart.- Traslladar certificat d'aquest acord a la Delegació Territorial de la Generalitat de 
Catalunya a les Terres de l'Ebre.]  
  
La Junta Veïnal acorda per unanimitat dels seus membres aprovar la transcrita proposta. 
 
S'informa als mebres de la Junta per la Presidència que, a més dels espectacles amb bous,  la renovada 

comissió de festes està preparant el guió del programa de festes que començaran el dia 20 i acabaran el 

dia 28 de juliol. 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
  
10.- DESIGNACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2019 EN L'ÀMBIT 
TERRITORIAL DE L'EMD DE CAMPREDÓ.  
  
Per la Presidència se sotmet a l’aprovació de la Junta Veïnal la següent proposta 
d’acord:  
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[La Generalitat de Catalunya ha d'establir el calendari de festes laborals per l’any 2019.  
  
L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals 
dues tindran caràcter local, les quals són fixades per Ordre del Departament d'Empresa 
i Ocupació a proposta dels municipis.  
  
L'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó considera oportú proposar que, dintre 
del municipi de Tortosa les dues festes locals corresponents a l'EMD de Campredó 
siguin   
   
A)  10 de juny, dilluns, Pasqua granada.   
B) 25 de juliol, dijous, Sant Jaume.  
  
Per tant, es proposa a la Junta Veïnal, per a la  seva aprovació si s’escau, l’adopció dels 
següents  
  
A C O R D S  
   
Primer.- Designar els dies 10 de juny i 25 de juliol com a festes locals de l'EMD de 
Campredó per a l'exercici 2019.  
  
Segon.-  Trametre aquest acord a l'Ajuntament de Tortosa perquè ho inclogui dintre de 
la proposta de Festes Locals del municipi que es faci arribar a la Conselleria de Treball, 
Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya]  
  
La Junta Veïnal acorda per unanimitat dels seus membres aprovar la transcrita proposta. 
 
S'informa els membres de la Junta que la decisió sobre les festes locals compta amb el consens dels 
comerciants de Campredó. 
  

 -II-  
SEGUIMENT I CONTROL  

 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre 
del dia de la sessió: 
 
11.- MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS 
11.1  MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP D’ERC I PDECAT EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE  
CATALUNYA I DELS SEUS REPRESENTANTS ELECTES. 
 
Pel Sr. Gerard March, es dona lectura a la següent 
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[ … MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CATALUNYA I 
DELS SEUS REPRESENTANTS ELECTES  
  
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, 
per això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. 
Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat, 
de manera exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de 
diàleg polític.  
 
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el 
marc d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar 
dels mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha 
anat acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més just i adequat als 
esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les peticions han topat 
sempre amb una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot, 
amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i intervenir les 
finances de la Generalitat.  
 
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin 
avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del 
2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i 
del dret legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i 
el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica 
de decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens.  
 
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per 
part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions 
mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per part 
del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El Govern de 
l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la via del diàleg 
institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la 
judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de la 
Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos 
amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de declarar davant 
d’un jutge.  
 
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura 
excepcional que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la 
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seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les 
nostres institucions.  Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de 
Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus responsables polítics, 
ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per controlar les finances de la 
Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i 
facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest 
article s’han convocat les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de 
desembre.  
 
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè 
instés l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar 
que membres del Govern català, començant pel seu President, haguessin de marxar 
obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser detinguts i empresonats desprès 
de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició, 
malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la 
presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi 
són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la 
Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a 
la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han adoptat 
mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament també es van 
empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de 
l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara 
romanen a la presó des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma 
cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses actuacions judicials obertes contra 
altres alts càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes.   
 
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en 
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests 
casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a 
la presó.   
 
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de 
servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions 
de Catalunya, i defensant la democràcia.   
  
Per aquests motius, l’EMD de Campredó acorda:  
  
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca 
dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les 
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institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa 
lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense 
igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.  
 
Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de 
Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la 
via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant la 
intervenció de les finances de la Generalitat a través d’un control més basat en criteris 
d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.    
 
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants 
polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en 
aplicació desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha 
cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta.  
 
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de 
Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, 
demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la 
negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.   
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). ] 
 
El Sr. March justifica la presentació de la moció davant l'intolerable situació actual  
d'intervenció, repressió, persecució judicial i empresonament. 
 
El Sr. Àngel March s'afegeix en nom del grup del PdECat a les esmentades 
consideracions. 
 
La Junta Veïnal acorda aprovar per unanmitat dels seus membres la transcrita moció. 
 
Seguidament es passa a tractar la segona de les mocions incloses a l'ordre del dia: 
 
11.2 MOCIÓ DEL GRUP D'ERC PER A LA RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA 
PÚBLIC DE PENSIONS. 

   
Pel Sr. Gerard March Mayo,  es dona lectura a la següent: 
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[MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA 
PÚBLIC DE PENSIONS  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit Popular per 
haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 2000 amb la finalitat 
d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de prestacions 
contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la 
seva dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions contributives fins 
arribar a 66.815 milions d’euros. Des d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les 
pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva.  
 
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la Seguretat Social. 
Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de  les relacions laborals i 
sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no s’entra a solucionar 
el problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda 
a mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la revalorització de les pensions 
sigui del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%.  
 
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resultat de la 
progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada pel govern del 
PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de jubilació i augmenta el 
període de cotització per al seu càlcul. El Govern de l’Estat ha proposat que es pugui triar per al 
càlcul l'opció que prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant tota la 
seva vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral han deixat 
de ser aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.   
 
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes laborals, 
tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones treballadores sinó 
que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la classe treballadora i sense 
objectius que revertissin en les condicions laborals de les persones i en la seva futura situació 
de pensionista. I no és exagerat pensar que ambdós partits estan creant l’escenari per 
privatitzar part de la pensió de jubilació.  
 
La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les mesures 
que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base del problema 
que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.  
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Campredó proposa 
d’adopció dels següents  
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ACORDS  
 
Primer. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a l’IPC: les 
pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida, i impulsar els 
canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradigui.  
 
Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s’ha adoptat en 
molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar les cotitzacions més baixes.  
 
Tercer. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques retributives 
superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb uns salaris 
superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.  
 
Quart. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les reformes 
laborals realitzades pel PP i el PSOE.   
 
Cinquè. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes puguin 
recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s’ha vist minvat per 
la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions.  
 
Sisè. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de la 
persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a temps 
parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de jubilació.  
 
Setè. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant legislatives com de 
gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions derogant la 
reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga com a deure primordial al 
pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de previsió i 
de sensibilitat social, als estalvis generats per les aportacions de molta gent treballadora durant 
molts anys sense un acord amb els agents socials.   
 
Vuitè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català de 
relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible sostraure els 
ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front a la mala 
gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’estat.  
 
Novè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment a 
causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que compensi la diferència 
de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels Pressupostos 
Generals de l'Estat.   
 



 
                 Entitat Municipal  

                 Descentralitzada 

                 de Campredó       

 

 

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

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

36 

 

Desè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al Parlament de 
Catalunya. ….] 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat dels seus membres aprovar la transcrita moció. 
 
Seguidament es passa a tractar el darrer dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 
sessió:  
  
08.- PRECS I PREGUNTES  
  
- El Sr. Àngel March pregunta com és que s’ha contractat novament el Sr. German 

Machí, a mitja jornada, per col·laborar en la realització de les obres d’adequació de 

l’edifici municipal i altres actuacions? 

- El Sr. Damià Grau respon que aquest treballador reuneix moltes condicions que el fan 

idoni per desenvolupar múltiples comeses i es troba també en situació d’atur i en edat 

de dificultat per trobar feina. Altrament si haguéssim tingut que contractar altres 

persones  o empreses especialitzades per a cadascuna de les tasques a realitzar el 

cost de la despesa hauria estat més important i volem ser sempre curosos i eficients en 

la despesa. A més reiterem el nostre compromís de dur a terme una borsa de treball de 

pública concurrència que reguli en el futur les contractacions de personal. 

El Sr. Josep Esquerré manifesta que en altres ocasions també s’han contractat altres 

persones i no únicament aquest treballador.  

- El Sr. Àngel March pregunta quin const té l'empresa «Un i Una», que ha dut a terme 

l'assessorament tècnic necessari per a l’adequació de l'interior del recinte de festes? Se 

li respon que el cost ha estat zero. 

El Sr. Àngel March demana que això no obstant, en el futur, els projectes tècnics 

s'haurien d'encarregar i realitzar pels serveis tècnics  de l’administració . 

- El Sr. Àngel March demana que es requereixi el Sr. Tona perquè tregui la terra que 

envaeix el camí de_______ 

- El Sr. Diego Castells pregunta que al Polígon Catalunya Sud hi ha restes de poda 

d’arbrat abandonades. 
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El Sr. Damià Grau respon que s'ha demanat a l'empresa de neteja que realitzi la neteja 

del Polígon Catalunya Sud i s'haurà d'incloure aquest tema.  

Pregunta també el Sr Diego Castells quan es durà a terme l’arranjament del Camí de les Barraques? 

Respon el Sr. Damià Grau que es fan dos tandes d’apedaçament a l’any i que l'arranjament d'aquest camí 

anirà inclòs en la segona tanda.  

---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            El President,      

          


